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  The aim of this research is to study the concept of Rahu in Laos culture especially in 
Northeastern Thailand. Rahu is one of the navagraha who is well-known in India and influenced 
through out Southeast Asia for a long time. The nature phenomenon which concerned with Rahu 
is “Lunar Eclipse”. An indigenous mythology of lunar eclipse of Tai group, include laos and 
northeastern Thai, called “Frog eat moon” (Kop Kin Duen) apprented for long time witnessed by 
the archaeological evidences. After the coming of Brahmanism and Buddhism in Southeast Asia, 
they combined the beliefs about Rahu together. That’s why we found “Rahu”, in several forms, 
decorated in temples and shrines of those two religions. 
  From the comparative study of the archaeological evidences, it indicate that forms of 
Rahu in Northeastern Thailand linked with Laos culture especially in Luang Prabang and Vientiane. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราหูเป็นหน่ึงในเทพนพเคราะห์ท่ีปรากฏหลกัฐานการสร้างและคติความเช่ือของ
วฒันธรรมอินเดียท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ีของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลายประเทศมาเป็นเวลาชา้
นาน โดยมีการคน้พบหลกัฐานการสร้างพระราหูในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
เร่ืองราวของพระราหูไดรั้บการรจนาในคมัภีร์ทั้งศาสนาพราหมณ์ เช่น คมัภีร์พระเวท,อุปนิษทั 
ปุราณะ เป็นตน้  และ พระพุทธศาสนา เช่นพระไตรปิฎก,พระสูตรต่างๆ เป็นการบรรยายทั้งประวติั
ความเป็นมาของพระราหู สาเหตุของการเกิดคราส และ ลกัษณะทางประติมานวิทยา 

 อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะทาํการศึกษา“คติความเช่ือพระราหูในวฒันธรรมลาวในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ” ผูว้ิจยัขออธิบายนิยามคาํศพัทท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบั “ราหู” เพื่อใหผู้ส้นใจได้
เขา้ใจนิยามของพระราหูท่ีผูว้ิจยัเลือกทาํการศึกษาไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งข้ึนโดยคาํว่า “ราหู” มี
ความหมายในการเรียก และคาํนิยามตามลกัษณะของคติการสร้างดงัต่อไปน้ี 
 1.หนา้กาล หมายถึง กาล คือ หน้าของสัตวท่ี์ไม่มีขากรรไกรล่างท่ีบางคร้ังเรียกกนัว่า
หนา้ราหู หนา้เช่นน้ีจะคายลวดลายอ่ืนอยูเ่สมอ เช่น ราหูอมจนัทร์ หนา้กาล (เกียรติมุข หรือ สิงหมุข 
(หนา้สิงห์ ) ซ่ึงปะปนกนัอยูเ่สมอ หนา้กาลท่ีมองเห็นเตม็หนา้ เช่นบนทบัหลงั บนท่ีว่างระหว่างเสา
ติดผนงั หรือ บนเสาติดผนงั  มกัคายลวดลายพนัธ์ุพฤกษา แต่ถา้มองเห็นทางดา้นขา้งก็มกัคายสัตว ์
เช่น สิงห์ หรือ นาค 1 
 ตามพจนานุกรมศพัทศิ์ลปะฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้คาํจาํกดัความของหนา้กาล 
หรือ เกียรติมุข (Kirtimukha) ว่าหมายถึง รูปหน้าอมนุษยป์ระเภทหน่ึงอยู่ก่ึงกลาง   ทบัหลงัเหนือ
ช่องทางเขา้หรือหนา้บนั เช่น ดา้นหนา้ปราสาทหิน ดา้นหนา้กู่ขอมทาํเป็นลวดลายแกะสลกัหรือป้ัน 
ส่วนมากไม่มีคาง บางชนิดมีแขนออกมาทั้งสองขา้ง บางแห่งใชเ้กียรติมุขเป็นตวัออกลายหรือเร่ิม
เถาลายทั้งซา้ยขวาคลุมเหนือซุม้หรือช่องทางเขา้ รูปเกียรติมุขคงจะมีคติการสร้างเพื่อเป็นเกียรติยศ 

                                                                    

 1 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิสกลุ, “ประติมากรรมขอม,” ใน เรียบเรียงจากบทความของ Jean 
Boisselier (พระนคร : สยามการพิมพ,์ 2515),106. 
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ซ่ึงเป็นคติร่วมกนัทัว่ไปในแถบเอเชียอาคเนยท่ี์ไดรั้บอิทธิพลจากอินเดียผิดกนัแต่รสนิยมทางศิลปะ
และเชิงช่างของศิลปินแต่ละทอ้งท่ีเท่านั้น  
 เกียรติมุขท่ีสร้างให้เห็นทั้ งตัวไม่ค่อยพบเห็นมากนัก ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ขอนแก่นและเมืองพิมายมีตวัอย่างทบัหลงัสลกัรูปเกียรติมุขเต็มตวัเพศชายนับเป็นเชิงช่างศิลปะ
ขอมท่ีมีความแตกต่างทางความคิดท่ีไกลกว่าชาติอ่ืนๆ ส่วนคติความเช่ือในชวานั้นเช่ือว่าเกียรติมุข
เป็นผูก้ลืนกินความชัว่เอาไว ้ ดงันั้นจึงทาํไวท่ี้เหนือซุม้ประตูทางเขา้ศาสนสถานผูท่ี้เขา้ไปท่ีนั้นเม่ือ
กลบัออกมาจะมีแต่ความดีเพราะความชัว่ถูกกลืนกินไปหมดแลว้ 2 
 สําหรับเกียรติมุข (Kirtimukha) ตามคติความเช่ือของชาวฮินดูกล่าวว่า เกียรติมุขคือ
ใบหนา้ท่ีถูกสร้างเป็นใบหนา้ของสิงห์ (สิงหะ–มุขะ Simha-mukha) เป็นสัญลกัษณ์ของความตาย
และกาลเวลา (Kala) เป็นศีรษะของมงักร ราหู (Rahu),ตะมสั (Tamas) และสิงห์ คือ ผูท้าํลายของ
ปีศาจ  เร่ืองราวของสิงห์เก่ียวเน่ืองกับนํ้ าอมฤตซ่ึงคล้ายกับนํ้ าอมฤตของพระราหู ศัตรูของ
พระจนัทร์ หรือ โสมะ (Soma) อนัเป็นผูท้าํลายศตัรู สิงห์เป็นไดด้งัผูท้าํลายศตัรู เป็นสัตวท่ี์มีพลงั
แห่งแสงอาทิตย ์3 
 2.ราหู ปรากฏความหมายในพจนานุกรมตาํนานฉบบัดั้งเดิมของอินเดีย ซ่ึงกล่าวถึง
ความหมายของพระราหู ดงัน้ี  
 ราหู คือ หน่ึงในดาวนพเคราะห์ของชาวฮินดูท่ีมีความเช่ือว่าพระราหูเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิด
การเกิดคราสของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ ในคมัภีร์ปัทมปุราณะ (Padma Purana) และคมัภีร์
ภควตัปุราณะ (Bhagavata Purana) เล่าเร่ืองเก่ียวกบัพระราหูไวว้า่พระราหูบุตรของทา้ววิประจิตติได้
แอบเขา้ไปลกัด่ืมนํ้ าอมฤตหรือนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์สังเกตเห็นการกระทาํของ
พระราหู จึงนาํไปแจง้ให้พระวิษณุทราบ เม่ือพระวิษณุทรงทราบจึงลงโทษดว้ยการตดัลาํตวัของ
พระราหู แต่เน่ืองจากพระราหูไดด่ื้มนํ้ าอมฤตทาํให้พระราหูกลายเป็นอมตะ เม่ือโดนตดัลาํตวัก็ยงั
ไม่ตายแต่ไม่มีท่อนล่าง ต่อมาพระราหูก็ไดย้า้ยเขา้ไปในกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้าและคอยไล่จบั พระ
อาทิตย ์และ พระจนัทร์ กินดว้ยความเกลียดชงัและโกรธแคน้ เป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดคราสในวิษณุ
ปุราณะกล่าววา่พระราหูประทบันัง่อยูบ่นราชรถเงินโดยเทียมมา้ดาํแปดตวั 4 

                                                                    

 2 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ (กรุงเทพ : คุรุสภา, 2526), 51. 
 3 Stella Kramrisch, The Hindu Temple (Delhi : Motilal Banaridass, c1976), 323. 
 4 John Garrett, A Classical Dictionary of India : Illustrative of the Mythology 
,Philosophy,Literature,Antiquities,Manners,Customs&C.Of Hindu (Graz, Austria : Akademische 
Druck-U  Verlagsanstalt, 1971), 496. 
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 สําหรับพจนานุกรมฉบับอินเดียเร่ืองประติมานวิทยาได้กล่าวถึงพระราหู ในทาง
ศาสนาฮินดูและพระพทุธศาสนาดงัน้ี 
 ศาสนาฮินดู กล่าวว่า พระราหู คือผูท่ี้เป็นสาเหตุของการเกิดคราสของพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์ โดยกลืนกินทาํใหเ้กิดความมวัหมอง พระราหูเป็นบุตรของทา้วเวปจิตติและนางสังหิกา 
มีร่างใหญ่ 4 กร ส่วนท่อนล่างเป็นหางของพระเกตุ ลาํตวัถูกตดัคร่ึงโดยพระวิษณุ สีพระวรกายเป็น
สีดาํ 5 ส่วนในพุทธศาสนากล่าวว่าพระราหูเป็นปีศาจมี 9 หัว (หัวของกาบนหัวท่ี 9) และลาํตวัเป็น
ของมงักร รูปร่างของพระราหูมีศีรษะท่ีปราศจากลาํตวั พระวรกายเป็นสีนํ้าเงินแดง 

 พระราหู มีช่ือ เรียกอีกช่ือวา่ สวรภาณุ ปรากฏในคมัภีร์ฤคเวท  ในฐานะอสูร 4 คร้ังโดย
กล่าววา่เป็นผูค้รอบคลุมดวงตะวนัใหมื้ดมิดซ่ึงร้อนถึงพระอินทร์และฤาษี  อตัริหรือกลุ่มอตัริตอ้งมา
ปราบ ความหมายของสวรภาณุน้ีแปลความว่าปิดบงัแสงสว่างแห่งดวงอาทิตยแ์ละลกัษณะน้ีกลาย
มาเป็นบุคลิกของพระราหูในยคุหลงัพระเวท 6 หรือในเอกสารของพระพุทธศาสนาเรียกราหูว่า อสุ
รินทระ หรือ อสุรินทราหู นอกจากน้ีความเช่ือของชนชาติไทเรียกปรากฏการณ์ราหูอมจนัทร์ว่ากบ
กินเดือน  
 สําหรับพระราหูท่ีผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเป็นการศึกษาตามคติความเช่ือและการสร้าง
พระราหูตามรูปแบบของศาสนาฮินดูและทางพระพุทธศาสนา โดยเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์การ
เกิดคราสหรือราหูอมจนัทร์และเก่ียวขอ้งกบัพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์หรือเรียกว่าตาํนานการเกิดสุ
ริยคราสและตาํนานการเกิดจนัทรคราส 

 อาณาจกัรลา้นชา้งหรือประเทศลาวมีอาณาเขตทางทิศตะวนัออกติดต่อกบัเวียดนาม
ตั้งแต่จีนลงมา ทางทิศตะวนัตกติดกบัภาคเหนือของประเทศไทย ทิศใตจ้ดประเทศกมัพูชาลาวเป็น
ประเทศท่ีมีวฒันธรรมและความเช่ือซ่ึงสืบทอดต่อมาเป็นเวลาชา้นาน ชาวลาวเป็นหน่ึงในกลุ่มของ
ชนชาติไทซ่ึงมีคติความเช่ือเร่ืองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติราหูอมจนัทร์ โดยเรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่า
กบกินเดือน   

อิทธิพลของลาวปรากฏในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยมีมาเป็นเวลาชา้นาน โดย
มีร่องรอยปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา กล่าวคือมีหลกัฐานการตั้ง
ชุมชนของกลุ่มวฒันธรรมไทยลาวเกิดข้ึนในสมยัเดียวกับสุโขทยั จากศิลาจารึกหลกัท่ี 1 และ

                                                                    

 5 Gosta Liebert, Iconographic Dictionary of the Indian Religions : Hindusim, 
Buddhsim, Jainism (Leiden : E.J. Brill, 1976 ), 233. 
 6 อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจา้ในคมัภีร์พระเวทแห่งอารยนั) (เชียงใหม่ : 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2523), 115. 
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พงศาวดารลา้นชา้งกล่าวไวว้า่อาณาเขตของอาณาจกัรลา้นชา้งไดค้รอบคลุมเขา้ไปยงัท่ีราบสูงโคราช 
โดยมีการก่อตัวและสืบทอดทางวฒันธรรมแบบลาว มีขอบเขตตั้ งแต่จังหวดัเลย,หนองคาย,
อุบลราชธานี,หนองบวัลาํภู,สกลนคร และนครพนม 7 
 ดงัท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของลาวและอีสานว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมต่อกนัจนยากท่ี
จะแยกออกจากกนัได ้เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเดิมเป็นอาณาจกัร
ลา้นชา้งนั้นคือเมืองจาํปาศกัด์ิก่อนท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 
และยงัคงตอ้งอยู่ภายใตก้ารปกครองของไทยก่อนท่ีจะสูญเสียการปกครองให้กบัประเทศฝร่ังเศส 
ทาํให้พื้นท่ีของลาวตอ้งแยกออกจากกนั โดยทางฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าโขงเป็นของฝร่ังเศสและทางฝ่ังขวา
แม่นํ้ าโขงเป็นของไทย ดว้ยเหตุน้ีทาํให้วฒันธรรมลาวยงัคงอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไทยเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั   

 จากการศึกษาท่ีน่าสนใจช้ินหน่ึงของ นิภาพร โชติสุดเสน่ห์ ซ่ึง เป็นสารนิพนธ์ ในเร่ือง 
พระราหู  ภาพสะทอ้นการผสมกลมกลืนทางความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวเวียงในวดัศีรษะทอง 
จงัหวดั นครปฐม 8 ซ่ึงไดศึ้กษาชุมชาวลาวเวียงจนัทน์ท่ีไดอ้พยพมาในประเทศไทยตั้งแต่ในสมยั
รัชกาลท่ี 3 โดยเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีชุมชนศีรษะทอง จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดแ้สดงให้เห็นคติ
ความเ ช่ือในเ ร่ืองของส่ิงเหนือธรรมชาติโดยใช้พระราหูเป็นสัญลักษณ์ผ่านมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา โดยการบอกเล่าพิธีกรรมการบูชาและความเช่ือเร่ืองสัตว์คือกบ มีการจัดทาํ
เคร่ืองรางบูชาพระราหูคือกะลาตาเดียว และช้ีใหเ้ห็นถึงความเช่ือเร่ืองพระราหูของชาวลาวเวียงท่ีมี
บทบาทกบัชุมชนวดัศีรษะทองมาเป็นเวลายาวนาน การศึกษาคร้ังน้ีสามารถท่ีจะทาํใหเ้ห็นภาพชีวิต 
สังคม วฒันธรรมและความเช่ือเร่ืองราหูในแบบของชาวลาวไดเ้ป็นอย่างดี ขอ้เสนอของนิภาพร 
โชติสุดเสน่ห์ มองว่าพระราหูเป็นความเช่ือของชาวลาวเวียงซ่ึงมีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษท่ี
อพยพมาจากเวียงจนัทน์ โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางในการส่ือความเช่ือและสืบทอดความเช่ืออีกทั้ง
ชาวบา้นยงัมีความเคารพจนเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน แต่ปัจจุบนัความเช่ือในเร่ืองของพระ

                                                                    

 7 คณะกรรมการอาํนวยการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว,  วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลักษณ์ และ ภูมิปัญญา จังหวดักาฬสินธ์ุ 
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2542), 57. 
 8 นิภาพร โชติสุดเสน่ห์, “พระราหู ภาพสะทอ้นการผสมกลมกลืนทางความเช่ือของ
กลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต  สาขามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2541), 25. 
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ราหูมีการปรับเปล่ียนไปกลายเป็นความเช่ือซ่ึงมีลกัษณะท่ีผสมผสานระหว่างความเช่ือแบบทอ้งถ่ิน
ของลาวกบัความเช่ือท่ีเนน้พิธีกรรมและการบวงสรวงเพ่ือโชคลาภ การบูชาดว้ยของดาํ 8 อยา่ง การ
จดัพิธีสะเดาะเคราะห์ ทาํใหค้วามเช่ือแบบดั้งเดิมผสมผสานเขา้กบัราหูในแบบท่ีคนทัว่ไปในบริเวณ
นั้นนบัถือ  

 อยา่งไรก็ดีในงานวิจยัน้ีก็ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงบทบาทของพระราหูในความคิดและความเช่ือ
ของชาวลาวเวียง ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ปัญหาท่ีน่าสนใจและยงัไม่มีการไดอ้ธิบายถึงนั้นคือชุมชนลาวท่ี
อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีคติความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชนชาวลาวท่ีวดัศีรษะทองหรือไม่ 
การแสดงใหเ้ห็นถึงความมีอตัลกัษณ์ของพระราหูในวฒันธรรมลาวท่ีมีบทบาทในพ้ืนท่ีๆของตนได ้     
การตั้งรกรากและทาํมาหากินโดยเป็นลกัษณะของการกระจายวฒันธรรมและคติความเช่ือแบบลาว  
ในพ้ืนท่ีท่ีตวัเองดาํรงชีวิตอยู่ งานวิจยัของ นิภาพร โชติสุดเสน่ห์ ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษา      
การกระจายตวัของราหู ทั้งคติความเช่ือและการสร้างพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึง
ปรากฏร่องรอยหลกัฐานของวฒันธรรมแบบลาวอยา่งหนาแน่น เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการสร้างและ
ความเช่ือมโยงของวฒันธรรมลาวในภาคอีสาน  

 นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยและงานวรรณกรรมประเภทต่างๆ ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของ    
พระราหูทั้งในเอกสารของประเทศไทยและเอกสารต่างประเทศซ่ึงกล่าวถึงความเช่ือ เร่ืองเล่าท่ี
เก่ียวขอ้งกบักาํเนิดพระราหูรวมทั้งงานทางดา้นวรรณกรรมและประติมากรรมในพ้ืนท่ีต่างๆของ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเป็นการผสมผสานกบัคติความเช่ือพ้ืนเมืองและความเช่ือในแต่
ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสาํคญัๆ ไดแ้ก่ 

 1.วิทยานิพนธ์เร่ือง“พระราหูประเพณีประดิษฐ์แห่งวดัศีรษะทอง” 9 ของเอกรินทร์ พึ่ง
ประชา ท่ีไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนศีรษะทอง ซ่ึงเป็นชาวลาวท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์  โดยตั้ งบ้านเรือนอยู่ ท่ีจังหวัดนครปฐม  ลักษณะของราหูท่ีผู ้วิจัยได้
ทาํการศึกษานั้น เป็นคติความเช่ือเร่ืองพระราหูท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวลาวเวียงหรือลาว
ท่ีมาจากเวียงจนัทน์ซ่ึงมีการผสมผสานกบัคติความเช่ือทอ้งถ่ินกบัเร่ืองเล่าทางพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณ์ เป็นการศึกษาพฒันาการ การทาํเคร่ืองรางของชุมชนคือ การสร้างกะลาตาเดียว
และการประกอบพิธีบูชาพระราหู ท่ียงัคงปรากฏร่องรอยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั มีการลงพื้นท่ีเพื่อ
ศึกษาราหูท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการรักษาความเช่ือดั้งเดิมของชาวลาว

                                                                    

 9 เอกรินทร์ พึ่งประชา, “พระราหูประเพณีประดิษฐ์แห่งวดัศีรษะทอง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2545), 7-10. 
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เวียงซ่ึงพยายามท่ีจะรักษาความเช่ือของตนไวโ้ดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง
งานวิจัยท่ีน่าสนใจของ คุณนิภาพร โชติสุดเสน่ห์เร่ือง “พระราหู ภาพสะท้อนการผสมผสาน
กลมกลืนทางความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวเวียง” 10 
 2.วิทยานิพนธ์เร่ืองการวิเคราะห์ตาํนานสุริยคราสและจันทรคราสของชนชาติไท     
โดย ปฐม หงส์สุวรรณ ซ่ึงทาํการศึกษาติดความเช่ือของการเกิดตาํนานสุริยคราสและจนัทรคราส 11

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมตาํนานสุริยคราสสาํนวนต่างๆ ของชนชาติไท โดยไดท้าํการ
รวบรวมขอ้มูลหลายสาํนวนทั้งแบบลายลกัษณ์อกัษรและมุขปาฐะ รวมทั้งการลงพื้นท่ีเพื่อสอบถาม
ตาํนานการเกิดราหูจากภูมิภาคต่างๆ เช่น ชาวไทในภาคเหนือ ภาคอีสาน ลาว หรือแมแ้ต่ภาคกลาง 
และอธิบายตาํนานของพระราหูวิเคราะห์เปรียบเทียบในพ้ืนท่ีต่างๆว่ามีความเหมือน หรือแตกต่าง
กันอย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของตาํนานการเกิดเหตุการณ์สุริยคราสและ
จนัทรคราสในพ้ืนท่ีนั้นๆ จนสามารถเขา้ใจโครงสร้างของสังคมเหล่านั้นว่ามีเร่ืองเล่าและคติความ
เช่ืออย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์คติความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัสุริยคราสและจนัทรคราส ใน
งานวิจยัฉบบัน้ีมีการกล่าวถึงการเกิดพระราหูในประเทศลาวและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยโดยการอา้งอิงจากเอกสารและการลงพ้ืนท่ีทั้งสองแห่งมีการวิเคราะห์ลึกลงไปในเร่ือง
ของกบกบัการสร้างตาํนานความเช่ือของพระราหูท่ีปรากฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยและชนชาติลาว 
 3.สารนิพนธ์เร่ืองเทพนพเคราะห์ของ เอมอร เชาว์สวน12 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษา
เร่ืองราวของเทพนพเคราะห์ของอินเดียและการแพร่กระจายของคติความเช่ือรวมทั้งรูปแบบศิลปะ
ของเทพนพเคราะห์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น กมัพชูา อินโดนิเชีย หรือแมแ้ต่ประเทศไทยท่ีมี
การสร้างพระราหูทั้งของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา งานวิจยัน้ีเป็นการอธิบายกาํเนิดของพระราหู
ในประเทศอินเดียผ่านเร่ืองราวของเทพนพเคราะห์ โดยกล่าวถึงเทพนพเคราะห์จากหลกัฐานทาง

                                                                    

 10 นิภาพร โชติสุดเสน่ห์, “พระราหู ภาพสะทอ้นการผสมกลมกลืนทางความเช่ือของ
กลุ่มชาติพันธ์ุลาวเวียง” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต  สาขามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2541), 22. 
 11 ปฐม หงส์สุวรรณ, “การวิเคราะห์ตาํนานสุริยคราสและจนัทคราสของชนชาติไท”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2542), 26. 
 12 เอมอร เชาวส์วน, “เทพนพเคราะห์” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2530), 1-7. 
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ประวติัศาสตร์ของอินเดียโบราณ เช่น คมัภีร์พระเวท 13 จากงานวิจยัของคุณ เอมอร เชาวส์วน น้ีได้
กล่าวถึงรูปแบบของพระราหู การสร้างพระราหูในแบบต่างๆและกาํเนิดเร่ืองราวของพระราหูใน
คมัภีร์ของศาสนาฮินดู เช่น ปัทมปุราณะและสกันทปุราณนะ14 งานเขียนน้ีได้แสดงเห็นถึงการ
ส่งผา่นความคิดและความเช่ือของอินเดียเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีการแพร่กระจายของ
คติความเช่ือแบบอินเดียในหลายพ้ืนท่ีโดยแต่ละพื้นท่ีก็มีการนาํความเช่ือเร่ืองของพระราหูและเทพ
นพเคราะห์ปรับเขา้ไปกบัวฒันธรรมพื้นเมืองของตนผา่นงานวรรณกรรมและรูปแบบงานศิลปะ 
 4.บทความเร่ืองกบกินเดือนของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ท่ีได้รับการ
รวบรวมไวใ้น ประวติัศาสตร์เบด็เตลด็ : รวมบทนิพนธ์ “ เสาหลกัทางวิชาการ” ของศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ท่ีกล่าวถึงตาํนานของกบกินเดือนว่ามีความเช่ือมาก่อนการเขา้มาของวฒันธรรม
แบบอินเดีย ทั้งน้ีเน่ืองจากการปรากฏเร่ืองราวของกบกินเดือนในตาํนานและพิธีกรรมของกลุ่มชน
ชาติไท ในประเทศเวียดนาม,ลาว,จีน,พม่า และอินเดีย  สาํหรับประเทศไทยมีความเช่ือเร่ืองกบกิน
เดือนและมีนิทานบอกสาเหตุว่าทาํไมจึงเกิดเร่ืองเช่นน้ีข้ึนแต่เน่ืองจากคนไทยแยกยา้ยอยู่ห่างกนั 
และความเช่ือน้ีมีมานานจนกระทัง่เร่ืองท่ีเล่าแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ มาถึงสมยัปัจจุบนัน้ี
ชาวลา้นนาและชาวอีสานท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 50 ปี ก็อาจจะเคยไดย้นิเร่ืองกบกินเดือนแต่ไม่ทราบสาเหตุ 
เพราะคนสมยัใหม่เรียนวิทยาศาสตร์ จึงเลิกเช่ือเร่ืองกบกินเดือนและไม่สนใจท่ีจะทราบสาเหตุว่า
ทาํไมกบจึงกินเดือน ส่วนคนไทยในภาคกลางและภาคใตไ้ม่พดูถึงเร่ืองกบกินเดือน15 
 5.บทความเร่ืองเทวดานุกรม 16 ในตอนพระราหู ท่ีท่านประจกัษ์ ประภาพิทยากรได้
รวบรวมประวติัพระราหูท่ีปรากฏในคมัภีร์ต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์ มีการพรรณนาเร่ืองราวของ
พระราหูท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูเ้ขียนพยายามท่ีจะช้ีให้เห็นว่าตาํนานต่างๆ อนัเป็นสาเหตุท่ีทาํให ้  
พระราหูขาดเป็นสองท่อนถือเป็นการลงโทษพระราหูท่ีแตกต่างกนัออกไป  

                                                                    

 13 เร่ืองเดียวกนั, 6. 
 14 ชูจิต จิตตแ์กว้, “การศึกษาหนา้กาลบนทบัหลงัแบบเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527), 5-6. 
 15 ประเสริฐ ณ นคร,“ประวติัศาสตร์เบ็ดเตล็ด,” ในรวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทาง
วิชาการ”ของศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพ ฯ : มติชน, 2549), 6-9. 
 16 ประจกัษ ์ประภาทิพยากร, เทวดานุกรม (กรุงเทพ ฯ : ศยาม, 2552), 101 – 105. 
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 6.บทความเร่ืองประเพณีไทยอีสาน17 โดยพระมหาปรีชา ปริญญาโณ เป็นการบอก
กล่าวถึงประเพณีโบราณไทยอีสานท่ีมีการปฏิบติักันสืบทอดเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหรือสะเดาะ
เคราะห์ให้กบัผูท่ี้มีอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือกาํลงัมีเคราะห์ เช่นเดียวกบัพิธีการส่งพระราหูซ่ึงเป็น
การศึกษาของพระมหาอมัพร จาํลาปา ในวิทยานิพนธ์ “เร่ืองผลกระทบโครงการพฒันาต่อขุมชน
ไทยอีสาน กรณีศึกษาหมู่บา้นอีสานแดง จงัหวดัสกลนคร” จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 18 ท่ีนาํเสนอไปในแนวทางเดียวกนัพระมหาปรีชา แต่
บอกเล่ารายละเอียดในการปฏิบติัของพิธีการส่งราหูท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 7.หนงัสือเร่ืองเทพเจา้ความเช่ือของศาสนาพระเจา้หลายองคใ์นชมพทูวีปและอิทธิพล
สืบเน่ืองมายงัดินแดนสุวรรณภูมิ 19 โดยบุญเยน็ วอทอง มีการบอกเล่าเร่ืองราวของเทพเจา้แห่ง
ดวงดาว กล่าวถึงความเช่ือของชาวฮินดูซ่ึงมีการนบัถือดวงดาวในฐานะเทพเจา้หรือเทพนพเคราะห์
ทั้ง 9 ดวง โดยมีการเปรียบเทียบกบัหลกัการทางดาราศาสตร์ในปัจจุบนั การเสนอของผูเ้ขียนจะเป็น
ลกัษณะการอธิบายแบบคู่ขนานคือทั้งแบบเทพเจา้ของอินเดียและเทพเจา้ของโลกตะวนัตก  
 8.บทความเร่ืองเล่าของกบกินเดือน : คติความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองจนัทรคราสของคนไทยท่ี
ถูกลืมเลือน 20 อธิบายถึงความเก่ียวขอ้งกบัการเกิดสุริยุปราคาและจนัทรุปราคาเช่ือมโยงไปในคติ
ความเช่ือราหูของ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและความเช่ือเร่ืองกบกินเดือนท่ีเช่ือมโยงกบัราหูอม
จนัทร์ของชนชาติไทท่ีกาํลงัจะหายไปจากความเจริญและการสร้างพิธีกรรมความเช่ือแบบใหม่ท่ี
กลืนความเช่ือแบบดั้งเดิมแทบจะหมดส้ิน  

                                                                    

 17 พระมหาปรีชา ปริญญาโณ, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (อุบลราชธานี 
: โรงพิมพศิ์ริธรรม,  2525), 377-378. 
 18 พระมหาอมัพร จาํปาลา, “ผลกระทบจากโครงการพฒันาต่อชุมชนไทยอีสาน : 
กรณีศึกษาหมู่บา้นอีสานแดง จงัหวดัสกลนคร” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิตคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2536), 109. 
 19 บุญเยน็ วอทอง, เทพเจา้ : ความเช่ือของศาสนาพระเจา้หลายองคใ์นชมพูทวีปและ 
อิทธิพลสืบเน่ืองมายงัดินแดนสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ : แม่คาํผาง, 2550), 113 – 119. 
       

20
 สุภาพร คงศิริรัตน์, “กบกินเดือน : คติความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองจนัทรคราสของคนไทยท่ี

ถูกลืมเลือน,” วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร 2, 1 (มิถุนายน 2548) : 45. 
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 9.ฟ้ืนตาํนานพื้นบา้นแกะกะลาตาเดียวบูชาพระราหู ของ บุญพีร์ พนัธ์ุวร 21 ท่ีนาํเสนอ
แง่มุมเก่ียวกบัความเช่ือพระราหู โดยเฉพาะเร่ืองกาํเนิดของกะลาตาเดียว ซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวว่าเป็น
ศิลปะพ้ืนบา้นของชุมชนชาวลาวเวียงวดัศีรษะทองซ่ึงสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษเม่ือคร้ังท่ี
อพยพมาจากเมืองเวียงจนัทน์ ประเทศลาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีใหช้าวบา้นไดบู้ชาและนาํมาเป็น
ความเช่ือทางศาสนาและไสยศาสตร์ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัเล่าถึงอานุภาพแห่งความขลงัของกะลา
ตาเดียวพระราหูท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นเคร่ืองรางและนาํมาทาํการบูชาสกัการะ 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.ศึกษาการกระจายตวั เอกลกัษณ์ของพระราหูในวฒันธรรมลาวผา่นคติความเช่ือเพื่อ
เช่ือมโยงลกัษณะทางวฒันธรรมราหูแบบลาว จากขอ้มูลเอกสาร เช่น ตาํนาน วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพระราหู 
 2.ศึกษารูปแบบทางศิลปะของประติมากรรมและจิตรกรรมในการสร้างราหู            
โดยการเปรียบเทียบลกัษณะทางศิลปะของพระราหูจากประเทศลาวและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยมาทาํการเปรียบเทียบ วา่มีลกัษณะการสร้างพระราหูอยา่งไร  
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึ กษ า รูปแบบรา หู ใน ช่ ว งพุ ทธศตวรรษ ท่ี 19 - ปั จ จุบัน ใน พ้ืน ท่ี ของภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเน้นพื้นท่ีท่ีไดรั้บวฒันธรรมลาวหรือรับวฒันธรรมลาวท่ีเรียกว่าลาวฝ่ัง
ขวาใหม่หรือลาวอีสานซ่ึงในอดีตแบ่งการปกครองเป็น 3 มณฑล ไดแ้ก่ มณฑลลาวพวน,มณฑลลาว
กาวและมณฑลลาวกลาง  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1.รวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ประกอบดว้ย   
 1.1 คมัภีร์ทางศาสนา ประกอบดว้ยคมัภีร์ในฮินดู ไดแ้ก่ คมัภีร์พระเวท คมัภีร์อุปนิษทั 
วิษณุปุราณะ คมัภีร์พฤหสัสงัหิตา และคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก, ปัญญาสชาดก
และพระสูตรต่างๆ เป็นตน้  

                                                                    

 21 บุญพี ร์  พัน ธ์วร , “ ฟ้ืนตํานาน ฟ้ืนบ้าน  แกะกะลาตา เ ดี ยว บูชาพระรา หู ,” 
ศิลปวฒันธรรม 16, 12 (ตุลาคม 2538) : 67- 70. 
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 1. 2 พงศาวดาร ไดแ้ก่ พงศาวดารไทย พงศาวดารต่างประเทศ  จารึก เอกสาร  และ 
บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือ และ คติการสร้างพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.การสัมภาษณ์  โดยการลงพื้น ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว 
ประกอบดว้ย เมืองเวียงจนัทน์ และ เมืองหลวงพระบางเพ่ือสืบหาความเช่ือของพระราหูในมุมมอง
ของบุคคลในทอ้งถ่ิน  
  3.จาํแนกหลกัฐานทางของประติมากรรม และ จิตกรรม ในการสร้างพระราหูท่ีพบใน
การสํารวจของประเทศลาวจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจนัทน์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ลกัษณะหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเช่ือมลกัษณะความสัมพนัธ์ทางศิลปกรรมของพระราหูของ
วฒันธรรมลาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 4.นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์และแปลความตามหัวขอ้ท่ีกาํหนดและรวบรวม
หลกัฐานทั้งหมดพร้อมทั้งนาํหลกัฐานทางดา้นโบราณคดีมาวิเคราะห์ร่วมกนั เพื่อตอบคาํถามใน
เร่ืองของคติการสร้างและความเช่ือเก่ียวกบัพระราหูในวฒันธรรมลาวและเร่ืองการทาํกะลาตาเดียว
ในทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 5.จดัพิมพแ์ละตรวจแกผ้ลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 
   
แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 1.สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 2.สาํนกัหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 3.สาํนกัหอ้งสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 4.หอสมุดแห่งชาติ  
 5.ศูนยพ์หุลกัษณ์สงัคมลุ่มนํ้าโขง มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
แหล่งข้อมูลภาคสนาม 
 1.วดัในประเทศลาว  เมืองวียงจนัทน์ และ เมืองหลวงพระบาง 
 2.วดัในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงท่ีไดรั้บอิทธิพลการสร้างในวฒันธรรมลาว 
 3.ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ทาํให้ทราบถึงรูปแบบการสร้างพระราหูตามคติความเช่ือวฒันธรรมลาว ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ นบัตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา 
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 2.ทาํใหท้ราบถึงความเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนชาวอีสานในประเทศไทย กบั ชุมชนชาว 
ลาวในพื้นท่ีอีสาน และ ประเทศลาว 
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บทที ่2 

คติความเช่ือและประติมานวทิยาของราหูในอนิเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
พืน้ฐานความเช่ือในเร่ืองเทพนพเคราะห์ 

 พื้นฐานทางความเช่ือของมนุษยใ์นยคุแรกท่ีศาสนายงัไม่ปรากฏข้ึนนั้นจะมีความกลวั
ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาไม่สามารถหาส่ิงท่ีจะอธิบายถึงปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได ้การสร้างคติความเช่ือและการบูชาโดยการประกอบพิธีกรรมจึงกลายมา
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยใ์นช่วงเวลานั้น พวกเขาเลือกท่ีจะทาํการบูชาเทพท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ธรรมชาติ เช่น ดิน,นํ้า,ลม และไฟ ผสมผสานกบัการประกอบพิธีกรรมเม่ือไดพ้บเห็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง,พาย ุหรือการเกิดสุริยคราสและจนัทรคราส ทาํให้เกิดการจดัพิธีบูชาแด่
เทพเจา้ซ่ึงเป็นตวัแทนแห่งธรรมชาติซ่ึงประกอบดว้ย เทพแห่งไฟ (พระอคันี) เทพแห่งลม (พระวาย)ุ 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมนุษยต์อ้งการจะขจดัความโชคร้ายหรือเม่ือประสบโชคร้ายในชีวิตและหวงัจะให้
เทพเจา้เหล่านั้นช่วยคุม้ครองใหชี้วิตพบแต่ความสงบสุข 

 เทพนพเคราะห์ มาจากคาํว่า ครหะ(Graha) ในภาษาฮินดีหมายถึงการจบั การควบคุม 
การทาํให้เกิดคราส อีกทั้งยงัหมายถึงการควบคุมชะตาชีวิตของมนุษย ์ทั้งความสุขและความทุกข ์     
ครหะ (Graha) ตามความเช่ือแบบโบราณของอินเดียนั้นเก่ียวขอ้งกบัดาวเคราะห์ มีการบรรยายถึง 
เทพนพเคราะห์เหล่านั้นไวใ้นคมัภีร์ปุราณะโดยเรียกดวงดาวทั้ง 9 ว่าเทพนพเคราะห์ 1 เทพเหล่าน้ี
เป็นท่ีนับถือทั้ งในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู โดยได้รับการนับถือในประเทศอินเดียภาค
ตะวันออก  มีพิ ธีกรรมท่ีเ รียกว่า  “คฤหยาคะ”(Gr◌ฺahayâga)2 หรือ  “สวสตยยันวิ ธี” 
(Savasatayanvidhi) เป็นการบูชาเทพนพเคราะห์ดังมีปรากฏในคมัภีร์ “ยาชญวลักยสูตร”
(Yâjñavalkya Sûtra) ท่ีกล่าวถึง บทคฤหยชัญะ ท่ีบูชาเทพนพเคราะห์ เพ่ือใหเ้กิดความสงบสุข มีชีวิต
ยนืยาวและความอุดมสมบูรณ์ 3และเพื่อใหร้อดพน้อนัตรายจากขา้ศึกศตัรู 

                                                                    

 1 Vettam Mahi, Puranic Encyclopaedia : A Comprehensive  Dictionary with Special 
Reference to The Epic and Puranic Literature (Delhi : Motial Banarsidass, 1975), 295. 
 2 Shanti Lal Nagar, Surya and Sun Cult in Indian Art,Culture, Literature and Thought 
(New Delhi : Aryan Books International, c1995),  285.  
 3 Ibid., 286 . 
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 เทพนพเคราะห์ประกอบดว้ยดวงดาวเกา้ดวงหรือเทพเจา้แห่งดวงดาว 4 ไดแ้ก่ 
  1.สุริยะ หรือ พระอาทิตย ์(Surya) 
  2.จนัทร์ หรือ พระจนัทร์ (Moon) 
  3.พระองัคาร (Mangala) 
  4.พระพธุ (Budha) 
  5.พระพฤหสับดี (Brhaspti)  
  6.พระศุกร์ (Sukra)  
  7.พระเสาร์ (Saturn)  
  8.พระราหู (Rahu)  
  9.พระเกตุ (Katu)  

 ในประเทศอินเดียมีการสร้างวดัเพื่ออุทิศใหแ้ก่เทพนพเคราะห์ ทั้ง 9 องค ์คือวดัพาราณสี 
(Varanasi) เทพนพเคราะห์ต่างส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งในดา้นดีและดา้นไม่ดีตามลกัษณะของเทพ
นพเคราะห์แต่ละองค ์เช่น เช่ือวา่พระราหู,พระเกตุ และพระเสาร์เป็นผูท้าํหนา้ท่ีในดา้นโชคร้ายหรือ
ลางร้ายต่อชีวิตเป็นตน้ 

 
คติความเช่ือและตํานานพระราหูในอนิเดีย 
พระราหูในสมัยพระเวท  

 เม่ือชาวอารยนัอพยพเขา้สู่อินเดียในช่วงเวลา 2,000-1,500 ปี ก่อนคริสตศกัราช โดย
เดินทางจาก Bactria  คือ แควน้ Balkh ในประเทศอิหร่าน ขา้มเทือกเขาเขา้ไปในอาฟกานิสถาน     
แลว้จึงเขา้ไปทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ภาษาของชาวอารยนัมีความสัมพนัธ์
กบัภาษาเปอร์เซีย กรีก ลาติน เซนต์ และสลาฟ จากการศึกษาเปรียบเทียบคาํพูดในภาษาเหล่าน้ี 
ปราชญท์างภาษาใหช่ื้อตระกลูภาษาน้ีวา่ อินโด-ยโูรเปียน  

 ชาวอารยนั (ตามศพัท์ อารย แปลว่า เจริญ ประเสริฐ เป็นรูปสันสกฤต รูปบาลี เป็น 
อริย) มีความคิดทางศาสนาคลา้ยกบัชาวเปอร์เซีย กรีก และโรม ชาวอารยนัเคารพและให้ความ
ศกัด์ิสิทธ์ิแก่อาํนาจทางธรรมชาติ เช่น ยกยอ่งอาํนาจไฟให้เป็นพระอคันี อาํนาจนํ้ าใหเ้ป็นพระวรุณ 
ฯลฯ ชาวอารยนันบัถือเทพเจา้หลายองค ์เช่น พระอินทร์ พระพรหม พระยม ฯลฯ ซ่ึงแต่ละองคล์ว้น
มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยต่์าง ๆ กนั มนุษยจ์าํตอ้งพึ่งพิงเทพเจา้เหล่าน้ีเพื่อประโยชน์สุขและความอยูร่อด

                                                                    

 4 Gosta Liebert, Iconographic Dictionary of The  Indian Religions : Hindusim , 
Buddhism , Jainism (Leiden : E.J.Brill, 1976), 194. 
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ของตน ด้วยเหตุน้ีมนุษยจึ์งจาํตอ้งเซ่นสรวงเอาใจเทพเจา้ดังกล่าวด้วยการกราบไหวอ้อ้นวอน 
ประกอบพิธีบูชายญั ฯลฯ  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าเทพนพเคราะห์เป็นความเช่ือในเร่ืองของดาราศาสตร์ของชาว
อินเดีย เร่ืองราวของเทพนพเคราะห์ปรากฏในคมัภีร์ 3 ยุคของอินเดีย คือ ในยุคพระเวท,ยุคมหา
กาพย ์และยคุปุราณะ กล่าวคือ  

 ในยคุพระเวท เม่ือชนชาติ อินโด-อารยนั เดินทางเขา้มามีอาํนาจในอินเดียภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือ พวกเขาไดข้ยายอิทธิพลความเช่ือต่างๆ ทางศาสนาของชาวอารยนัไปยงัชาวอินเดีย
พื้นเมืองคือชาวดราวิเดียน ความเช่ือและศาสนาของชาวอารยนัปรากฏอยู่ใน คมัภีร์พระเวท ซ่ึงมี
ดว้ยกนั 4 คมัภีร์ คือ ฤคเวท,ยชุรเวท,สามเวท และอรรถพเวท พระเวททั้ง 4 น้ี เป็นบทร้อยกรอง
ภาษาสนัสฤตยคุพระเวท มีเน้ือหาสาระท่ีรําพึงรําพนัสรรเสริญเทพเจา้ในจินตนาการของชาวอารยนั 
ถดัจากคมัภีร์พระเวทมีคมัภีร์พราหมณะและอารัณยกะซ่ึงเป็นร้อยแกว้ ให้อรรถาธิบายเก่ียวกบั
พิธีกรรมและวตัรปฏิบติัทางศาสนาท่ีไดร้ะบุไวใ้นพระเวท นอกจากน้ียงัมีคมัภีร์อุปนิษทั    ซ่ึงว่า
ดว้ยความนึกคิดทางดา้นปรัชญาหรืออีกนยัหน่ึงคือความนึกคิดทางดา้นความคิดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของ
วิญญาณหรืออาตมนั เร่ืองพระเป็นเจา้ เร่ืองโลก และเร่ืองมนุษย ์  

 คมัภีร์พระเวททั้ง 4 รวมทั้งคมัภีร์พราหมณะ อารัณยกะและอุปนิษทั ไดรั้บการรจนา
ข้ึนในช่วงตั้งแต่ 1,000-500 ปี ก่อนคริสต์ศกัราช พราหมณ์เป็นผูถ่้ายทอดคมัภีร์เหล่าน้ีด้วยการ
ท่องจาํสืบต่อกนัมาจนถึงยคุหลงัๆเม่ือมีการใชต้วัหนงัสือจารึกความจาํ 5  

 การแบ่งเทพตามลาํดบัขั้น ประกอบดว้ย เทพบนพื้นโลก, ทอ้งฟ้า และ สวรรค ์ซ่ึงตาม
ความเช่ือในจกัรวาลวิทยา ในคมัภีร์พระเวทกล่าวถึงทอ้งฟ้าว่ามีลกัษณะเป็นเวิ้งโคง้คลุมผิวโลก ณ 
ท่ีนั้นเป็นท่ีเกิดของแสงสว่างและเมฆฝน บางคร้ังบรรยายว่าฉํ่าไปดว้ยนํ้ าท่ีน้ีย่อมเป็นท่ีสถิตของ
แม่นํ้าทั้งหลายซ่ึงตรงกบัภาวะเทพ เป็นท่ีเกิดของโสม และ เป็นท่ีกาํเนิดอคันี 6 

 ความคิดอีกประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างจกัรวาลนั้นสืบเน่ืองมาจากความคิดในแง่
ของการแบ่งตระกลู ซ่ึงจะเห็นว่าผูท่ี้สาํคญัท่ีสุดในกลุ่มจะกลายมาเป็นผูใ้หก้าํเนิด เช่น วาย ุ(ลม) จะ

                                                                    

 5 เรืองอุไร กุศลาสัย, ความรู้เร่ืองอินเดียทางวฒันธรรม (ภารตวิทยา), พิมพค์ร้ังท่ี 5  
(กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภาล, 2547), 26-27. 
 6 อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจา้ในคมัภีร์พระเวทแห่งชาวอารยนั) (เชียงใหม่ 
: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2523), 10. 
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เป็นบิดาของเทพวายุทั้งหลาย รุทระเป็นบิดาของกลุ่มเทพมารุต หรือ กลุ่มรุทระ โสมจะเป็นบิดา
ของพืชทั้งปวง และ สรัสวดีจะเป็นมารดาของแม่นํ้าทั้งมวล 7 

  อุปนิษทั ไมตรยณะ อุปนิษทั (Maitrayana Upanisad) เน้ือหาของ Prapathaka ใน
อุปนิษทัเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองอตัมนัเป็นบทสวดท่ีบอกเล่าถึงเทพนพเคราะห์ทั้งเกา้องค ์รวมทั้ง
ประติมานวิทยาของเทพทั้งเกา้ นอกจากน้ีในอุปนิษทัยงัมีบทสวดเพ่ือสรรเสริญขอพรจากพระ
อาทิตยเ์น่ืองจากเช่ือว่าพระอาทิตยคื์อผูส่้องแสงและยงัมีบทกลอนท่ีกล่าวถึงพระจนัทร์และ พระ
อาทิตยไ์วว้า่ 

  “ในพระอาทิตยมี์ท่ีอยูข่องพระจนัทร์ 
  ในพระจนัทร์เป็นท่ีอยูข่องไฟ 
  ในสตัวณั เป็นท่ีอาศยัของพราหมณ์” 8 
 

 เม่ือกล่าวถึงเทพในคมัภีร์พระเวท เราจะตอ้งให้ความสนใจต่อความจริงท่ีว่าพระเจา้มี
ความสาํคญัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของ
พื้นฐานของธรรมชาติ เช่น คุณลกัษณะของพระอินทร์ซ่ึงเป็นเทพท่ีถูกกล่าวถึงในคมัภีร์พระเวท ซ่ึง
มีลกัษณะโดดเด่นเป็นผูป้ราบปรามศตัรู แต่ยงัไม่ทราบรูปแบบทางธรรมชาติท่ีชดัเจนว่าคืออะไร 9

อยา่งไรก็ตาม เทพในพระเวทก็ยงัคงมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติดว้ยเช่น กนั เช่น เทพแห่งนํ้ า,เทพ
แห่งไฟ รวมทั้งเทพแห่งลม โดยแต่ละองค์ต่างมีหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป ดังเช่นท่ียกตวัอย่าง    
พระอินทร์ท่ีเป็นเทพผูป้ราบปีศาจ คือตวัอย่างท่ีอธิบายเร่ืองราวของของเทพท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติ ทาํใหไ้ดท้าํการแบ่งเทพนั้นเป็นเทพบนพื้นโลก และ เทพท่ีอยูบ่นชั้นอากาศ หรือ สวรรค ์
ความเช่ือ และ พิธีกรรมท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเวทถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของเทพองคอ่ื์นๆ ท่ีสาํคญัใน
ยคุต่อมา  

 ในกรณีของพระราหูซ่ึงเป็นหน่ึงในเทพนพเคราะห์นั้นนกัปราชญท์างดาราศาสตร์ได้
จดัให้พระราหูเป็นดาวพระเคราะห์ดวงหน่ึงในระบบของจกัรวาล ตามคติ ของพราหมณ์ พระราหู
เป็นองคล์าํดบัท่ี 8 ของเทพนพเคราะห์ ชาวฮินดูมีความเช่ือในเร่ืองของเทพองคน้ี์ว่าเป็นเทพซ่ึงโชค

                                                                    

 7 Arthur Berriedale Keith, The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads 
(India : Westport Conn., Greenwood Press n.d., 1976), 80. 
 8 Paul Deuseen, Sixty Upanisads of the Veda (Delhi : Motilal Banarsidass, 1980), 
379. 
 9 Fredrich Max Muller, The Vedas (Delhi : Indological Book House, 1969), 77. 
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ร้ายถูกทรมาน เร่ืองราวของพระราหูปรากฏคติความเช่ือและ ประติมานวิทยา โดยไดบ้รรยายใน
คมัภีร์ศาสนาพราหมณ์ และ คมัภีร์ศาสนาพทุธ กล่าวคือ 

 ในสมยัพระเวทเร่ืองของราหูปรากฏไม่ชดัมากนั้น มีเพียงช่ือท่ีคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของพระราหู คือ สวรภาณุท่ีพบในคมัภีร์ฤคเวทเท่านั้น การบนัทึกเร่ืองราวของพระราหูเร่ิมปรากฏ
หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าพระราหูอาจจะเป็นท่ีรู้จกัภายหลงัจากยุคพระเวทนั้นคือการบนัทึกบท
สรรเสริญพระราหูไวใ้นคมัภีร์อุปนิษทั ในหมวด บทกลอน 1-6 : จุดกาํเนิดของช่ือรามะ โดยกล่าว
วา่ 

    “นั้นทาํไมเขาถูกเรียกวา่รามะ  
       ความฉลาดส่ิงหน่ึงในโลก 
    หรือเพราะพลงัมากมายของเขา 
        นาํปีศาจไปสู่ความตาย” 
         “หรือเพราะความงดงาม 
     ช่ือของรามะมีช่ือเสียงในโลก 
    หรือเพราะเหมือนราหูพระจนัทร์ 
      จวบจนตายของเขาคือปีศาจ  ” 10 

 นอกจากน้ีในคมัภีร์อุปนิษทัหมวดมตริยะอุปนิษทั (Matriya Upanisad) กล่าวถึงพระ
ราหูวา่มีศีรษะเป็นมงักร เป็นการอธิบายลกัษณะอยา่งหน่ึงของราหูในทางประติมานวิทยา  
 
พระราหูในยุคมหากาพย์ ราวต้นพุทธศตวรรษที ่7 

 ในสมยัของยคุมหากาพย ์ปรากฏมหากาพยท่ี์ยิง่ใหญ่ คือ มหากาพยภ์ารตะอนัถือไดว้่า
เป็นมหากาพยท่ี์มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก มีโศลกถึง  100,000 บท หรือ 220,000 บรรทดั เป็น
ตอน ๆ เรียกวา่ ปรว ( ไทยบรรพ ) มีทั้งหมด 18 บรรพ มหากาพยภ์ารตะพรรณนาถึงการทาํสงคราม
ขบัเค่ียวกนัระหว่างพี่นอ้งสองตระกูล คือ ตระกูลเการพ และ ตระกูลปาณฑพ ซ่ึงทั้งสองต่างก็สืบ
เช้ือสายจากบรรพบุรุษเดียวกนัคือ ทา้วภรต สาเหตุของการทาํสงครามก็เพื่อแยง่ชิงราชสมบติัหรือ
แยง่กนัปกครองแผน่ดิน อนัเป็นเร่ืองราวท่ีมีอยูอ่ยา่งด่ืนดาษในประวติัศาสตร์ของทุกชาติทุกภาษา 
แต่ชาวฮินดูโดยทัว่ไปถือว่ามหาภารตะเป็นการทาํสงครามระหว่างฝ่ายอธรรมและ ฝ่ายธรรม ณ ทุ่ง
กรุุเกษตร ซ่ึงอยูใ่กลน้ครนิวเดลีในปัจจุบนั การรบเป็นไปอยา่งดุเดือดติดต่อกนั 18 วนั ตอ้งเสียร้ีพล
เป็นจาํนวนมากมายสุดท่ีจะคณานบัในท่ีสุดฝ่ายท่ียดึมัน่ในธรรมคือฝ่ายตระกลูปาณฑพก็เป็นผูช้นะ 

                                                                    

 10 Paul Deussen, Sixty Upanisads of The Veda, 363. 
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กล่าวว่าผูร้จนามหากาพยน้ี์คือ ฤาษีเวทวยาส ซ่ึงพรรณนาความบา้คลัง่ของสงครามได้อย่างน่า
สยดสยอง ในมหาภารตะน้ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือของชาวฮินดูไวม้ากมาย  

 คัมภีร์ภควัทคีตาซ่ึงอยู่ในมหาภารตะถือกันว่าเป็นหัวใจปรัชญาของชาวฮินดู       
ภควทัคีตา แปลว่า เพลงของพระผูค้วรบูชา คือ พระกฤษณะ เป็นเร่ืองสําคญัท่ีสุดในมหาภารตะ 
คมัภีร์อีกเร่ืองหน่ึงท่ีสาํคญัในยคุมหากาพย ์คือ   มหากาพยร์ามายณะ แปลตามคาํศพัทว์่าการไปของ
ราม ซ่ึงหมายถึงการเดินทางบุกป่าฝ่าดงของพระรามในการติดตามหานางสีดาแต่โดยทัว่ไปแลว้
แปลกนัว่าชีวประวติัของพระรามหรือ เร่ืองราวของพระราม รามายณะเป็นมหากาพยท่ี์มีความยาว
เป็นสองรองลงมาจากมหากาพยภ์ารตะ กล่าวคือ  มีโศลก 24,000 บท แบ่งออกเป็น 7 กณัฑ ์หรือ 7 
ตอน เร่ืองราวของพระราม และ นางสีดาน้ีแพร่กระจายในทุกประเทศท่ีวฒันธรรมของอินเดียแผไ่ป
ถึง เช่น วรรณกรรมของอินโดนิเชีย , มลาย ู, กมัพชูา ลาว และ พม่า รวมทั้งประเทศไทย 11 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดคือ วรรณกรรม และคมัภีร์ท่ีสาํคญัในยคุมหากาพย ์คมัภีร์เหล่าน้ี
บรรยายเร่ืองราวความเช่ือในเร่ืองของความรู้ดาราศาสตร์ในยคุมหากาพย ์ในมหาภารตะมีการบอก
เล่าถึงการนบัวนั นบัเดือน และ ฤดูกาลต่าง ๆ และ การเคล่ือนท่ีของพระอาทิตย ์ และ พระจนัทร์ ท่ี
หมายถึงการเกิดจนัทรุปราคา และ สุริยปุราคา 12  อนัเป็นการอธิบายถึงพระราหูต่อปรากฏการณ์ราหู
อมจนัทร์  นอกจากน้ีในคมัภีร์มหาภารตะ ไดบ้รรยายถึงพระราหูว่าเป็นหน่ึงในนพเคราะห์ และ  
เม่ือใดพระจนัทร์ และ พระอาทิตย ์ถูกราหูไล่จบัเพื่อกลืนกินจะเกิดส่ิงหน่ึงอนัเป็นท่ีรู้จกัของคน
สมัยน้ีนั่นคือ คราส  และยงัอธิบายเร่ืองเทพนพเคราะห์ตามความเช่ือทางดาราศาสตร์  และ 
โหราศาสตร์ ดว้ยเช่นกนั 13 
 
พระราหูในยุคปุราณะ ( ประมาณ พ.ศ.816 – 1190)  

 สมยัน้ีตรงกบัราชวงศคุ์ปตะ ซ่ึงมีความยิ่งใหญ่ในอินเดียภาคเหนือปกครองอยู่ในราว
พุทธศตวรรษท่ี 9-11 ในสมัยน้ีฮินดูแยกออกเป็นนิกายต่างๆ เช่น ไศวนิกาย ไวษณพนิกาย มี
วรรณคดีทีสาํคญัมากท่ีไดมี้การรจนาข้ึนในสมยัน้ี คือ ปุราณะ คาํว่า ปุราณ ในท่ีน้ีหมายถึงเร่ืองราว
ท่ีมีมาแต่โบราณกาล “พิจารณาโดยรวมแล้วคัมภีร์ปุราณะก็คือ สารานุกรม หรือ รวมความรู้
นานาประการของชาวฮินดูในสมัยโบราณและสมัยกลางอนัได้แก่ความรู้ทางศาสนา ปรัชญา 

                                                                    

                        11  เรืองอุไร กศุลาสยั, ความรู้เร่ืองอินเดียทางวฒันธรรม (ภารตวิทยา), 176-177. 
 12 C.V.Vaidya, Epic India : India as described in the Mahabharata and Ramayana 
(New Delhi : Cosmo Publications,1984), 761. 
 13 K. Subramaniam ,Mahabharata (Bambay :  Bhavan, 1982 ), 761. 
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ประวติัศาสตร์ เร่ืองราวของบุคคลสาํคญั และ พฤติการณ์ของบา้นเมือง”14ปทานุกรม “ อมรโกษ ” 
ไดท้าํการอธิบายไวว้า่คมัภีร์ปุราณะ ประกอบดว้ยลกัษณะ 5 ประการ หรือในภาษาสันสกฤตเรียกว่า 
ปัญจลกัษณะ   คือ 

  1.เร่ืองความเป็นมาของเอกภพ 
  2.เร่ืองความพินาศ และ กลบัมีข้ึนใหม่ของเอกภพ 
  3.ประวติัของเทพเจา้ และทวยเทพ  
  4.การครองโลกของพระมนู 14 องค ์
  5.ประวติัของสูรยวงศ ์และ จนัทรวงศ ์
 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษา และ คน้ควา้ ปรากฏว่า คมัภีร์ปุราณะมิใช่จะว่าดว้ยเร่ือง 5 

ประการท่ีกล่าวมาแลว้น้ีเท่านั้น หากยงัว่าดว้ยเร่ืองราวอีกมากมายหลายอยา่ง แต่สามารถสรุปไดว้่า
คมัภีร์ปุราณะซ่ึงมีจาํนวน 18 เล่ม เรียกว่ามหาปุราณะ เป็นคมัภีร์ท่ีดาํเนินเร่ืองพวัพนักบัพฤติกรรม
ของพระผูเ้ป็นเจา้สามองค ์คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ ในปุราณะความเช่ือของฮินดูใน
เร่ืองเทพนพเคราะห์ปรากฏในปุราณะหลายคมัภีร์   เช่น อคันีปุราณะ (Agni Puran), ภควตะปุราณะ 
(Bhagavata Puran),นารทปุราณะ (Narada Purana),วายปุุราณะ (Vayu Purana),ศิวะปุราณะ 
(Siva Purana),พรหมปุราณะ (Brahma Purana) และวิษณุปุราณะ (Visnu Purana) เป็นตน้  

 คมัภีร์ปุราณะท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของเทพนพเคราะห์นั้นประกอบดว้ย ตาํนานเทพนพ
เคราะห์ รวมทั้ง ประติมานวิทยาของเทพแต่ละองค ์เช่น ในคมัภีร์อคันีปุราณะ  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
เคร่ืองสวม หรือ ศิราภรณ์ พระอาทิตย ์, พระจนัทร์ และ พระองัคาร กล่าวคือมีการอธิบายท่ีประทบั
ของพระจนัทร์คือบนดอกบวั พร้อมทั้งบรรยายถึงลกัษณะทางประติมานวิทยาของเทพทั้ง 9 องค ์
พร้อมกนัน้ีในแต่ปุราณะยงัมีการอธิบายถึงการทาํพิธีสักการะบวงสรวงเทพนพเคราะห์นั้นโดยตรง
ในเบ้ืองตน้ โดยอธิบายถึงขั้นตอนในการบูชาเทพแต่ละองคว์า่มีวิธีการอยา่งไร 15 

 เร่ืองราวของพระราหูก็เช่นกนัไดมี้การกล่าวบรรยายไวค้มัภีร์ปุราณะเช่นเดียวกนั เช่น
คมัภีร์วายุปุราณะ บรรยายการเกิดคราสของพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์ โดยพระราหู พร้อมกบั
ลกัษณะทางประติมานวิทยาของเทพนพเคราะห์ เช่น พระองัคาร พระราหู รวมทั้งการแต่งองค ์
อาวุธประจาํแต่ละองค์ อนัเป็นการอธิบายเทพนพเคราะห์ตามความเช่ือแบบหลกัศาสนาฮินดูท่ี
ชดัเจน 16 

                                                                    

 14 เรืองอุไร กศุลาสยั, ความรู้เร่ืองอินเดียทางวฒันธรรม (ภารตวิทยา), 179-180. 

 15 J.L.Shastri, Agni Purana Volumn 28 (Catcutta :  Punthi Pustak,1986), 828-829. 
 16 G.A.Tagare , Vayu Purana (Catcutta :  Punthi Pustak, 1986), 360-361. 
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 คมัภีร์ภควตะ ปุราณะ (Bhagavata Purana \) อธิบายเหตุการณ์ท่ีทาํใหพ้ระราหูตอ้งมี
ร่างกายขาดสองท่อน เน่ืองจากการเขา้ไปด่ืมนํ้ าอมฤตในพิธี และถูกพระวิษณุใช้จกัรขวา้งจน
ร่างกายขาดออกจากกนั พร้อมทั้งบรรยายความเป็นมาของการเกิดคราส อนัเกิดจากแรงอาฆาตของ
พระราหูท่ีมีต่อ พระจนัทร์ และ พระอาทิตย ์ผูท่ี้นาํเร่ืองพระราหูไปฟ้องพระวิษณุ เร่ืองท่ีพระองค์
แอบเขา้ไปในพิธีกวนเกษียรสมุทร ดงันั้นเม่ือใดท่ีพระราหูพบพระจนัทร์ และพระอาทิตย ์ก็จะทาํ
การไล่จบัพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์ตลอดเวลา เพื่อพยายามท่ีจะกลืนกินเป็นท่ีมาของตาํนานสุริย
คราส และจนัทรคราส  
 นอกจากน้ีในคมัภีร์ภควตะ ปุราณะ (Bhagavata Purana)  มีการเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ตาํแหน่งของพระราหูและอาณาเขตแห่งความลึกลบั กล่าวคือ พระราหู และพระอาทิตยมี์ระยะห่าง 
100,000 โยชน์ 17 พระราหูมีวฏัจกัรการเดินทางท่ีคลา้ยกบัพระจนัทร์ กล่าวกนัว่าระบบของจกัรวาล
การเผาไหมข้องพระอาทิตยคื์อ 100,000 โยชน์ พร้อมบรรยายว่าพระราหูยงัคงพยายามท่ีจะจดัการ
กบัศตัรูของเขานั้นคือ  พระอาทิตย ์และ พระจนัทร์ และ จะทาํการจู่โจมเม่ือใดท่ีพระจนัทร์เตม็ดวง 
หรือ เป็นพระจนัทร์วนัใหม่ 
 คมัภีร์พรหม ปุราณะ (Brahma Purana) ไดบ้รรยายถึงมารดาของราหูคือนางสังหิกา 
โดยกล่าวว่าพระราหูคือบุตรชายของนาง และไดบ้รรยายถึงพระอาทิตยต์อ้งถูกกลืนกินหรือเกิด
คราส โดยการกระทาํของพระราหูจนดูเหมือนพระอาทิตยจ์ะตกลงมาจากทอ้งฟ้า และโลกจะตอ้ง
ถูกห่อหุม้ไปดว้ยความมืดในช่วงเวลานั้น 18 
 คมัภีร์อคันี ปุราณะ (Agni Purana)  บรรยายเหตุการณ์ว่าเม่ือพระวิษณุไดท้ราบว่าพระ
ราหูแอบเขา้มาในงาน เม่ือไดพ้บพระราหู พระวิษณุ กล่าวว่า “พระราหูอยูไ่หน ออกมาบดัเด๋ียวน้ี” 
พระวิษณุมองหาพระราหู พระราหูไดย้ินก็เช่ือว่าตอ้งเป็นเพราะพระจนัทร์ และพระอาทิตย ์ท่ีนาํ
เร่ืองท่ีตนแอบเขา้มาด่ืมนํ้ าอมฤตในงานไปฟ้องพระวิษณุเม่ือพระราหูไดพ้บเห็นพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์กพ็ยายามท่ีจะกลืนเทพทั้งสอง โดยจะกระทาํทุกคร้ังเม่ือพบจวบจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี 19 

                                                                    

            
17

 Genesh Vasudeo, Bhagavata Purana Vol.8 (New Delhi : National Museum of 
India, 1986), 755. 
 18 J.L.Shatri, Bhagavata Purana VolI.8 (New Delhi : National Museum of India, 
1986), 71. 
 19 N.Gangadharan Motilal Banarsidass Junesco, Agni Purana PART I (Calcutta : 
Punthi Pustak, 1984), 6. 
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 ในคมัภีร์ศิวะ ปุราณะ (Siva Purana) บรรยายตาํนานท่ีทาํให้ศีรษะของพระราหูขาด 
เป็นการถามตอบเพื่อสอบถามเทพเจา้ และ จลนัธร (Jalandhara) ซ่ึงไดถ้ามเทพเจา้ถึงเร่ืองราวของ
พระราหู ว่าผูใ้ดเป็นคนตดัศีรษะของเขา และ สอบถามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัพระราหู  และเทพเจา้ก็
ไดต้อบในส่ิงท่ีเขาสงสยัในพระราหู 
 ส่วนคมัภีร์วิษณุ ปุราณะ(Visnu Purana) บรรยายเร่ืองราวของพระราหูในการเกิดคราส  
พระราหูจะพยายามจบัอาทิตย ์และพระจนัทร์เม่ือใดท่ีพบกนั20 
 
พระราหูในพุทธศาสนา 
 ในเอกสารทางพระพุทธศาสนาเรียกพระราหูว่า  “อสุรินทรราหู” โดยกล่าวถึงเร่ืองราว
ของพระราหูดงัน้ี  
 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง ในหมวด พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 
บรรยายว่า “พวกอสูรอาศยัสมุทรอยู ่อนัทา้ววชิรหนัถร์บชนะแลว้ เป็นพี่นอ้งของทา้ววาสพ มีฤทธ์ิ 
มียศ เหล่าน้ีคือพวกกาลกญัชอสูร มีกายใหญ่น่ากลวัก็มา พวกทานเวฆอสูรก็มา เวปจิตติอสูร สุจิตติ
อสูร ปหาราทอสูร และนมุจีพระยามาร ก็มาดว้ย บุตรของกลิอสูรหน่ึงร้อย มีช่ือว่าไพโรจน์ทั้งหมด 
ผกูสอดเคร่ืองเสนาอคันีมีกาํลงัเขา้ใกลอ้สุรินทราหู แลว้กล่าววา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ บดัน้ี เป็นสมยัท่ีจะ
ประชุมกนั ดงัน้ีแลว้ เขา้ไปยงัป่าอนัเป็นท่ีประชุมของภิกษุ ” 21 
 ส่วนในพระไตรปิฎก พระสุตนัตปิฎก สังยุตนิกาย สคาถวรรค บรรยาย ความถึงพระ
อสุรินทราหู ท่ีมีเร่ืองกบัพระจนัทิมเทพ และ สุริยสูตร ไวว้่า “จนัทิมาเทพบุตรถูกอสุรินทราหูจบัตวั
ไดร้ะลึกถึงพระผูมี้พระภาคเจา้แลว้กล่าวคาถาว่าขา้พระพุทธเจา้ผูแ้กลว้กลา้ ขอความนอบนอ้มจงมี
แด่พระองค ์พระองคเ์ป็นผูห้ลุดพน้แลว้จากกิเลสทั้งปวง ขา้พระพุทธองคต์กอยู่ในภาวะคบัขนัขอ
พระองคจ์ะเป็นท่ีพึ่งแก่ขา้พระองคด์ว้ยเถิดพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัอสุรินทราหูว่า “จนัทิม
เทพบุตรถึงตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันตเ์ป็นสรณะ ท่านจงปล่อยจนัทิมเทพบุตรเสียเถิด พระพุทธเจา้
ทั้งหลายเป็นผูอ้นุเคราะห์สัตวโ์ลก” อสุรินทราหูไดย้นิเช่นนั้นจึงปล่อยจนัทิมเทพบุตร แลว้เร่งรีบ
เขา้ไปหาทา้วเวปจิตติจอมอสูร กล่าวว่า ขา้พเจา้ถูกขบัดว้ยคาถาของพระพุทธเจา้ หากขา้พเจา้ไม่
ปล่อยจนัทีมเทพบุตร ศีรษะของขา้พเจา้พึงแตก 7 เส่ียง มีชีวิตอยูก่จ็ะไม่รับความสุข” 

                                                                    

 20 Thakur Harendra Dayal, Visnu Purana (Delhi : Sundeep Prakaskan, 1983), 345. 
 21 ไตรปิฎก, พระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง  พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  
เล่มท่ี 20 (กรุงเทพฯ : กรมศาสนา, 2525), 194. 
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 นอกจากน้ีในสุริยสูตร วา่ดว้ยสุริยเทพบุตรไดบ้รรยายว่า “สุริยเทพบุตรถูกอสุรินทราหู
จบัตวัได ้ระลึกถึงพระผูมี้พระภาคเจา้แลว้กล่าวคาถาว่าขา้พระพุทธเจา้ผูแ้กลว้กลา้ ขอความนอบ
นอ้มจงมีแด่พระองค ์พระองคเ์ป็นผูห้ลุดพน้แลว้จากกิเลสทั้งปวง ขา้พระพทุธองคต์กอยูใ่นภาวะคบั
ขนัขอพระองคจ์ะเป็นท่ีพึ่งแก่ขา้พระองคด์ว้ยเถิด พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัอสุรินทราหูว่าสุริย
เทพบุตรถึงตถาคตผูเ้ป็นพระอรหันต์เป็นสรณะ ท่านจงปล่อยสุริยเทพบุตรเสียเถิด พระพุทธเจา้
ทั้งหลายเป็นผูอ้นุเคราะห์สัตวโ์ลก สุริยเทพบุตรเป็นผูส่้องแสงสว่าง ทาํความสว่างในท่ีมืดมิด มี
สณัฐานเป็นวงกลม มีเดชสูง ท่านอยา่อมสุริยเทพบุตรผูเ้ท่ียวไปในอากาศเลย ท่านจงปล่อยสุริยเทพ
ผูเ้ป็นบุตรของเราเสียเถิด อสุรินทราหูไดย้นิเช่นนั้นจึงปล่อยสุริยเทพบุตรแลว้ก็เร่งรีบเขา้ไปหาทา้ว
เวปจิตติจอมอสูร กล่าวว่า ขา้พเจ้าถูกขบัด้วยคาถาของพระพุทธเจา้ หากขา้พเจ้าไม่ปล่อยสุริย
เทพบุตร ศีรษะของขา้พเจา้พึงแตก 7 เส่ียง มีชีวิตอยูก่ไ็ม่ไดรั้บความสุขเลย 22 
 ในปัญญาสชาดก 23 ไดร้จนาเร่ืองราวของราหูตอนจนัทคาธชาดกกล่าวไวว้่า “ต่อมามี
กุมารีคนหน่ึงช่ือ เหมรังสี อยู่ในหมู่บา้นช่ือว่านัมพะนอกพระนครจมัปากะ สองสามีภรรยาใน
ตระกูลนั้ นมีบุตร 2 คน คนพี่ช่ือสุริยคาธ เพราะในวนัเกิดเป็นวนัท่ีอสุรินทราหูจับพระสุริยะ       
(พระอาทิตย)์ คนนอ้งช่ือจนัทคาธ เพราะเกิดในวนัพระจนัทร์ถืออสุริราราหูจบั...” ทั้งหมดน้ีคือการ
บรรยายราหู หรือ อสุรินทราหู ท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นเร่ืองราวของพระราหู
ประกอบนิทานชาดกในทางพระพทุธศาสนา  
 

การบูชาพระราหู 
 ในสมยัพระเวท คมัภีร์พระเวทไดท้าํการบนัทึกพิธีกรรมของเทพนพเคราะห์บางรูป 

ตวัอยา่งเช่น การจดัพิธีเพื่อบูชาพระจนัทร์  พระจนัทร์เป็นดวงดาวท่ีปรากฏเด่นชดัเช่นเดียวกบัพระ
อาทิตย ์ คือ สมยัพระเวทของอินเดียนั้น รู้จกักนัในนามของโสมเทพและจนัทร์  คาํว่าโสมนั้นคือ 
เหลา้นํ้ าสีขาวท่ีทาํจากตน้โสมผสมกบันมสด เป็นเหลา้ท่ีพระอินทร์โปรด ต่อมาเป็นช่ือเทพแห่ง
สงครามส่วนจนัทร์เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรเพ่ือไดน้ํ้ าอมฤต 
ต่อมาในยคุหลงัพระโสมเป็นองคเ์ดียวกบัพระจนัทร์ 24 ซ่ึงมีผูก้ล่าวว่าหยดโสมสัมพนัธ์กบัรังสีของ
                                                                    

 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พระไตรปิฎกแก่นธรรม ฉบบัมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 
พระสุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี 2 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 
34-35. 
 23 กรมศาสนา, ปัญญาสชาดก 2 (พระนคร : หอสมุดวชิรญาณ, 2542), 559. 
     24 ผาสุข อินทราวุธ , รูปเคารพในศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะ 
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522), 33. 
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ดวงจนัทร์ หรือตน้โสมถูกกาํหนดการเติบโตโดยนบักาํหนดของดวงจนัทร์ และมีผูก้ล่าวไม่นอ้ยว่า 
เป็นลกัษณะของความคิดเชิงเทวนิยายท่ีเกิดข้ึนในยุคหลงัว่า พระโสมถูกสร้างข้ึนมาเป็นเทพองค์
เดียวกบัพระจนัทร์ บางท่านกว็า่การด่ืมเหลา้มกัจะด่ืมกลางคืนเช่ือมโยงกบัพระจนัทร์ 25 

 ชาวอินเดียจดัพิธีกรรมบูชาสักการะพระจนัทร์ข้ึนทั้ งช่วง พระจนัทร์เต็มดวง และ 
พระจนัทร์ใหม่ จดัไดว้่าเป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ เช่นพิธีโสมโยคะกล่าวกนัว่าเป็นพิธีท่ีมีความสาํคญั
อยา่งมาก ส่วนใหญ่จะทาํข้ึนโดยกษตัริย ์หรือ เศรษฐี เรียกว่า Soma Worship 26 พิธีกรรมน้ีมีพระ
อินทร์เป็นประธาน เร่ิมจากการสกดัเอานํ้ าโสมออกมาจากตน้โสม โดยการใชหิ้นทุบ หรือ ครกตาํ 
ใชผ้า้ขนแกะกรอง นาํมาใส่เหยอืกผสมนํ้านม นาํมาถวายพร้อมท่องมนต ์การสกดันํ้ าโสมจะทาํเป็น
เวลาเช่น  เชา้ กลางวนั เยน็ การด่ืมนํ้ าโสมในสมยัพระเวทปรากฏอยูใ่นบทสรรเสริญต่างๆในคมัภีร์
พระเวท บางคร้ังชาวอินเดียจดัพิธีเพื่อทาํการบูชาโดยจะทาํการร้องเพลงเพ่ือแสดงความเคารพ
พระจนัทร์โดยปราศจากการบรรเลงบทเพลง พิธีกรรมน้ีจะจดัข้ึนประจาํทุกวนั  ทุก 15 วนั หรือทุก 
4 เดือนมีการบูชาไฟซ่ึงทาํทุกวนั ดงับทสวดไดก้ล่าววา่  
   “ในวนัพระจนัทร์เตม็ดวง สกัการะพระอคันี และ พระโสม 
    ในวนัพระจนัทร์ใหม่ สกัการะพระอคันี และ พระอินทร์” 
 นอกจากน้ียงัมีการสกัการะพระอาทิตย ์โดยการจดัทาํบทสวดเพื่อบูชาเป็นโคลงบทสั้น 
ๆ 5บท 27 เพื่อสวดสรรเสริญพระอาทิตย์ซ่ึงเป็นผูท่ี้ช่วยกระตุ้นแสงสว่างแห่งการทาํงานของ
ประชาชนดัง่พระอาทิตยท่ี์ส่องแสงตอนเชา้ ในมสัยปุราณะ (Matsya Purana) บทท่ี 93 ไดพ้รรณนา
ถึงการสักการะเทพนพเคราะห์ทั้งเกา้และกล่าวถึงพิธีกรรมเรียกว่า นพเคราะห์มคะ (Nava-graha-
makha) 28 การจดัพิธีเพ่ือสักการะต่อเทพแห่งดวงดาวของชาวอินเดีย เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โชคชะตา ความมีโชคดี โชคร้าย ท่ีกระทบต่อชีวิตของคน การประกอบพิธีกรรมนั้นผูท้าํพิธีเช่ือว่า
จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาจะประสบเคราะห์ดีมากข้ึน เช่น เม่ือพวกเขาใหก้าํเนิดบุตรในช่วงท่ีเกิด
ราหูข้ึนจะส่งผลกระทบต่อโชคชะตาท่ีไม่ดีจึงตอ้งทาํจดัพิธีเพื่อบูชาและขจดัโชคร้ายออกจากตวั
ของพวกเขา  

                                                                    

       25
  เร่ืองเดียวกนั, 39. 

                       26  Fredrich Max Muller, The Vedas (Delhi : Indological Book House, 1969) 

, 75. 

                 27 W.J.Wilkins, Hindu Mythology(Vedic and Puranic) (Culcutta : Rupa, 1972), 79. 

                 28 Shanti Lal Nagar, Surya and Sun Cult in Indian Art, Culture, Literature and 
Thought, 286. 
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 ในส่วนการบูชาพระราหูนั้น ชาวอินเดียเช่ือกนัว่า พระราหู ถือไดว้่า เป็นแทตย ์ท่ีให้
โทษ มีความร้ายแรงพอๆ กบัพระเสาร์ ในตาํนานของฮินดูไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ถา้บุคคลใดท่ี
เกิดอยูภ่ายใตด้าวราหู  ความฉลาด ความร่ํารวย ของเด็กๆ เหล่านั้น จะถูกทาํลาย และอาจจะไดรั้บ
อนัตรายจากศตัรู ชาวอินดูเช่ือวา่เม่ือมีการเกิดคราสข้ึนเม่ือใดในพระอาทิตย ์และพระจนัทร์ ส่ิงท่ีน่า
สงัเกต คือ เสียงอนัน่าสะพ่ึงกลวั เสียงตะโกน การตี 29 

 ความศรัทธาในความเช่ือเร่ืองของพระราหูของชาวฮินดู กล่าวคือ พวกเขามีความคิด
และแสดงออกความศรัทธาต่อพระราหูคลา้ยกบัชนชาติในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ือเกิด
เหตุการณ์สุริยปุราคา และ จนัทรุปราคา ชาวฮินดูจะโห่ร้องตีกลอง (เรียกว่าโทลาและตมัลา) พร้อม
ทั้งท่องบทสรรเสริญพระราหูพร้อมกนั เน่ืองจากพวกเขาเช่ือว่าพระราหูกระทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งแลว้ควร
ทาํการสรรเสริญพระราหูจะเป็นการนาํความพอใจมาสู่พระองคแ์ละพระราหูจะพระราชทานพร 
พร้อมทั้งนาํความสุข โชคดีเจริญรุ่งเรืองมาให้ชาวฮินดูผูท่ี้ศรัทธาในพระราหูความเช่ือในแบบน้ี
ปัจจุบนัไดค่้อยๆหายไปหลงเหลือไวท่ี้พื้นท่ีตามชนบทของอินเดียเท่านั้น 30 
 
ประติมานวทิยาในการสร้างพระราหูในกลุ่มเทพนพเคราะห์  

 ในอินเดียการสร้างประติมากรรมพระราหูท่ีพบรวมกบัเทพนพเคราะห์นั้นปรากฏใน
สมยัคุปตะตอนตน้ แต่พบในจาํนวนไม่มากนกั ต่อมาในสมยัคุปตะตอนปลายหรือหลงัคุปตะ มีการ
พบการสร้างพระราหูเทพนพเคราะห์มากข้ึน โดยลกัษณะในการสร้างมีทั้งลกัษณะของการประทบั
ยนื และ ประทบันัง่ ทั้งส้ิน 9 องคร์วมทั้งพระราหู 31  สาํหรับวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างเทพนพเคราะห์
นั้น ประกอบดว้ย ไมจ้นัทร์แดง ทองคาํ เหล็ก  เงิน สาํริด และ ตะกัว่  แต่มกัพบการสร้างแผ่นศิลา 
หรืออาจมีการผสมผสานกบัเทพองคอ่ื์น เช่น พระคเณศ พระนารายณ์ พระลกัษมี และพระสรัสวตี 
รวมทั้งพระมหาเทพตรีมูรติ เป็นตน้ 
 จากการบูชาเทพนพเคราะห์ท่ีมีความนิยมในพื้นท่ีต่างๆ ของอินเดียโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ทางอินเดียตะวนัออก  ก่อให้เกิดการสร้างภาพสลกัเทพนพเคราะห์เป็นรูปแบบงานศิลปะของเทพ
นพเคราะห์ทั้ง 9 องค ์ ซ่ึงมกัปรากฏการเรียงกนัของเทพนพเคราะห์ทั้ง 9 องค ์ดงัน้ี คือ พระอาทิตย ์
(Surya)  พระจนัทร์ (Chandra,Som )  พระองัคาร (Bhuma) พระพุธ (Budha ) พระพฤหสับดี 

                                                                    

 29 W.J.Wilkins, Hindu Mythology(Vedic and Puranic), 435. 
 30 พรหมศกัด์ิ เจิมสวสัด์ิ, คนกบัพระเจา้ (กรุงเทพฯ : โคมทอง, 2523),  81. 
 31 Shanti Lal Nagar, Surya and Sun Cult in Indian Art, Culture, Literature and 
Thought, 16. 
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(Brihaspati,Guru) พระศุกร์ (Sukra) พระเสาร์ (Sani,Sanaishara) ,พระราหู (Rahu) และพระเกตุ 
(Ketu) โดยใชว้สัดุต่าง ๆ กนั เช่น ทองแดง คริสตลั ไม ้ทอง เงิน เหล็ก  หรือตะกัว่  เร่ืองของการ
สร้างเทพนพเคราะห์ปรากฏ  ในคมัภีร์วิษณุธรรโมตตระ (Visnudharmottara) และศิลปะรัตนา 
(Silparatana) 32  มีการพบแผน่ศิลาท่ีสลกัรูปเทพนพเคราะห์ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอินเดีย 
เช่น รัฐโอริสา,รัฐเบงกอล, รัฐพิหาร,รัฐอุตตรประเทศ,รัฐราชสถาน,รัฐหรรยานะ เป็นตน้  
 ในคมัภีร์ รูปมณัทนะ (Rupa Mandana) 33 ไดบ้รรยายสีพระวรกาย อาวุธ เคร่ืองหมาย
สญัลกัษณ์ และ พาหนะของเทพนพเคราะห์ไวด้งัน้ี 
 องคท่ี์ 1 พระสุริยะ (Surya)  หรือ พระอาทิตย ์สีพระวรกาย สีขาว อาวุธ พระหตัถข์วา 
ดอกบวับาน พระหตัถซ์า้ยดอกบวับานพาหนะ ราชรถเทียมมา้เจด็หวั  
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์  (Soma) สีพระวรกาย สีขาว พระหัตถข์วา ดอกบวั พระหัตถซ์า้ย
ดอกบวั พาหนะ ราชรถเทียมมา้สิบหวั  
 องคท่ี์ 3 พระองัคาร (Buauma) สีพระวรกาย สีแดง พระหตัถข์วา ไมท้ณัฑ ์ พระหัตถ์
ซา้ยหมอ้นํ้ามนต ์พาหนะ แพะ 1 ตวั 
 องคท่ี์ 4 พระพุธ (Bhdha) สีพระวรกายสีเหลือง  พระหัตถข์วา  และ พระหัตถซ์้าย 
โยคะ – มุทรา พาหนะสรรปาสนะ 
 องคท่ี์ 5 พระพฤหสับดี (Guru) สีพระวรกาย สีทอง พระหตัถข์วา พวงมาลยัลูกปัด พระ
หตัถซ์า้ยหมอ้นํ้ามนต ์ 
 องคท่ี์ 6 พระศุกร์ (Sukra) สีพระวรกาย  สีขาว พระหตัถข์วา พวงมาลยัลูกปัด พระหตัถ์
ซา้ยหมอ้นํ้ามนต ์พาหนะ ห่านป่า 
 องคท่ี์ 7 พระเสาร์ (Sani) สีพระวรกาย สีดาํ พระหตัถข์วา ไมท้ณัฑ ์ พระหตัถซ์า้ยหมอ้
นํ้ามนต ์พาหนะไม่ปรากฏ 
  องคท่ี์ 8 พระราหู (Rahu) สีพระวรกาย สีควนั เบ้ืองล่างซา้ยของพระราหูมีงู 1 ตวั 
 องคท่ี์ 9 พระเกตุ (Ketu) สีพระวรกาย สีควนั พระหตัถข์วา  และพระหตัถซ์า้ย อญัชลี 
เทพนพเคราะห์ทั้ง 9  พระองคจ์ะประดบัดว้ยกีรีฏมงกฎุ และ กณุฑลแกว้  

                                                                    

 32 Jitendra Nath Banerjea, The Development of Hindu Iconography (New Delhi : 
Munshiram Manohalal, 1974), 443. 
 33 T.A.G.RAO, Elements of Hindu Iconography Vol.I Part II ( Madras) (Delhi : 
Motital Banarsidass, 1968), 322-323. 
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 สาํหรับคติการสร้างพระราหูในวฒันธรรมอินเดียนั้นไดมี้การกล่าวถึงลกัษณะทางประ
ติมานวิทยาของพระราหูไวใ้นคมัภีร์ของศาสนาพราหมณ์ดงัน้ี  
 ศิลปะรัตนา (Silparatna) ไดก้าํหนดรูปแบบของพระราหูว่าพระองคป์ระทบันัง่บน
สิงหาสนะ ไดก้ล่าวว่าพระราหูมีส่ีกรในพระหตัถข์า้งหน่ึงจะทาํปางประทานพร(Varada) และพระ
หตัถอ่ื์น ๆ จะถือขฑัคะ (Kandga) เขฎกะ (Khetaka) และถือศูล (Sula) 
 คมัภีร์วิษณุธรรมโมตระ (Vishudharamottara) กล่าวว่าพระราหูประทบันัง่อยูบ่นราช
รถเงินโดยเทียมมา้ 8 ตวั พระราหูจะมีเพียง 2 กร หตัถข์า้งขวามือถือ หนงัสือ และผา้ขนแกะ ขณะท่ี
พระหตัถซ์า้ยไม่ถืออะไรเลย 34 
 สาํหรับลกัษณะของพระราหูท่ีปรากฏในคมัภีร์ปุราณะ มีดงัน้ี  
 คมัภีร์อคันี ปุราณะ (Agni Purana) ได ้บรรยายถึงราหู เป็นสีพระวรกาย คลา้ยคลึง
ภาพวาดดว้ยดินสอถ่าน 35 พร้อมทั้งบรรยายถึงพาหนะของพระราหู คือ รถเทียมมา้แปดตวั 36 
 คมัภีร์วาย ุปุราณะ (Vayu Purana) กล่าวถึงรถมา้ของราหูคือ สีมืด 37 และ คมัภีร์วิษณุ
ปุราณะ (Visanu Purana)  บรรยายถึงพระราหู ไวว้า่ ทรงพาหนะรถมา้สีดาํแปดตวัท่ีควบคุมบงัเหียน
ป้องกนัการจู่โจมจากศตัรูสีของพระวรกายของพระราหูมีสีแดงดาํ 38 
 ในขา้งตน้เป็นการบรรยายประติมานของพระราหูในศาสนาพราหมณ์ขณะเดียวกนัใน
คมัภีร์ศาสนาพทุธตามรจนาของพทุธศาสนาจะเห็นวา่รูปร่างของราหูมีขนาดท่ีใหญ่มาก ส่ิงท่ีชดัเจน
นั้นคือ รูปร่างท่ีขาดออกเป็นสองท่อนของราหู  และการเกิดคราส การไม่ถูกกนัระหว่างราหูกบัพระ
อาทิตย ์และ พระจนัทร์เหมือนกนั การกาํเนิดของพระราหูท่ีใกลเ้คียงกนั และความเช่ือของราหูท่ีไม่
ดีเหมือนกนัคือเป็นเทพท่ีนาํความโชคร้ายมาให ้ 

 สรุปแลว้พระราหูเป็นหน่ึงในเทพนพเคราะห์ท่ีชาวฮินดูจะสร้างรูปพระราหูคร่ึงบน
เป็นรูปมนุษยค์ร่ึงล่างเป็นงู รูปป้ันของพระราหูท่ีไดมี้การคน้พบตามทอ้งถ่ินต่างๆ ของอินเดีย หาก

                                                                    

 34 T.A.G.RAO, Elements of Hindu Iconography Vol.I Part II ( Madras), 321-322.  
 35 J.L.Shatri , Agni  Purana Vol.8 part II, 828. 
 36 N.Gangadharan Motilal Banarsidass Junesco, Agni Purana PART II (Calcutta : 
Punthi Pustak, 1985), 356. 
 37 N.Gangadharan Motilal Banarsidass Junesco, Vayu Purana PART I (Calcutta : 
Punthi Pustak, 1984), 360. 
 38 Thakur Harendra, Visanu Purana, 345. 
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เป็นประติมากรรมพระราหูท่ีพบในทอ้งท่ีภาคตะวนัออกของอินเดียจะทาํเป็นรูปมนุษยสี์ทอง
สมัฤทธ์ิ พระพกัตร์ดุ  มีหางเป็นนาคหรืองู  

 แผ่นศิลาสลกัเทพนพเคราะห์พร้อมกับพระราหูพบมากในยุคกลางหลายพ้ืนท่ีของ
อินเดีย กาํหนดอายุลงมาถึงสมยัคุปตะตอนตน้ ดงัเช่นเทวสถานหลายแห่งท่ีแควน้บงกอล พบเป็น
ลกัษณะของภาพสลกัเทพนพเคราะห์บนแผน่ศิลาท่ีปรากฎร่วมกบัพระคเณศ ประทบัยืนบริเวณทบั
หลงัเหนือกรอบประตู (ภาพท่ี1) 
 

                        
 
ภาพท่ี 1 ภาพสลกัพระคเณศร่วมกบัพระราหูหน่ึงในเทพนพเคราะห์ เมืองกนัทิฆิ แควน้เบงกอล 
ท่ีมา : Emanul Haque : Bengal Sculptures : Hindu Iconography upto c.1250 A.D. (Dhaka : 
Bangladesh National Museum, 1992), 175. 
 

ส่ิงท่ีน่าสนใจคือภาพสลกัเทพนพเคราะห์ร่วมกบัพระคเณศจากแควน้เบงกอล พระคเณศน้ี
จะปรากฏเป็นองค์แรกของภาพแลว้จึงตามดว้ยเทพนพเคราะห์ คือ พระสุริยะ พระจนัทร์ พระ
องัคาร ต่อดว้ยเทพนพเคราะห์องคอ่ื์น ๆ คติการสร้างพระคเณศร่วมกบัเทพนพเคราะห์น้ีกล่าวว่า   
พระคเณศ เป็นเทพเจา้ท่ีไดส้ร้างและขจดัอุปสรรค การนาํเอาพระคเณศมาประดิษฐานร่วมกบั  เทพ
นพเคราะห์เพื่อช่วยให้ขจดัอุปสรรคและ สร้างความสาํเร็จให้ประชาชน เทพแต่ละองคจ์ะประทบั
ยนือยูบ่นฐานบวัเหนือสตัวพ์าหนะของแต่ละองค ์โดยมีรัศมีอยูเ่บ้ืองหลงั 39  
 

 ในแควน้พิหารปรากฏภาพเทพนพเคราะห์บนทบัหลงั ร่วมกบัพระนารายณ์สิบปาง
ปัจจุบนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑอิ์นเดียประจาํนครกลักตัตา (ภาพท่ี 2)  

                                                                    

 39 Enamul Haque, Bengal Sculptures : Hindu Iconology Upto C,1250 A.D (Dhaka : 
Bangladesh National Museum , 1992),  198. 
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ภาพท่ี 2 ภาพสลกัพระคเณศ เทพนพเคราะห์ และนารายณ์อวตาร พบท่ีแควน้พิหาร  
 

 แควน้อุตตระประเทศ ในพิพิธภณัฑโ์บราณคดีเมืองสารนาถ ภาพเทพนพเคราะห์ท่ีพบ
นั้นก็ปรากฏร่วมกับพระคเณศ พระลกัษมี และ พระสรัสวตี กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 
(ภาพท่ี 3) 
 

                
 
ภาพท่ี 3  ทบัหลงัรูปเทพนพเคราะห์ร่วมกบัพระคเณศ พระลกัษมีและพระสรัสวตี พบท่ีแควน้ 
 อุตตระประเทศ  
ท่ีมา : B. R. Mani, Sartath: Archaeology, Art & Architecture  (New Delhi : Veerendra Printers, 2006),  
82. 
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ภาพท่ี 4    เทพนพเคราะห์ จากวดั  Daksha prajapati temple จากแควน้อุตตรประเทศ  
ท่ีมา : Kannikeswaean,K. Navagraha Temple [Online].Accessed 20 August 2002. Available from 
http:// www.templenet.com/Tamilnadu/Navagraha/navagraha.html 

 
 

 
 
 
 
 
                   
 
 
ภาพท่ี 5 ภาพสลกัเทพนพเคราะห์ ศิลปะอินเดียภาคเหนือ 
ท่ีมา :  Kannikeswaean,K. Navagraha Temple [Online].Accessed 20 August 2002. Available from 
http:// www.templenet.com/Tamilnadu/Navagraha/navagraha.html 
  

 ในแควน้โอริสสา ไดค้วามนิยมในการสลกัภาพเทพนพเคราะห์บนทบัหลงัของศาสน
สถานหลายแห่ง  เช่นภาพสลกัเทพนพเคราะห์ จากเทวสถานศาสนาพราหมณ์  สมยัราชวงศค์งคา 
(ภาพท่ี 6-8) 
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ภาพท่ี 6 ทบัหลงัรูปเทพนพเคราะห์จากเทวสถานราชารานี (Râjârânî Temple) สกลุช่างโอริสสา    
 สมยัราชวงศค์งคา กาํหนอายรุาวกลางพทุธศตวรรษท่ี 16 
 

                         
 

ภาพท่ี 7  ทบัหลงัรูปพระราหูในกลุ่มเทพนพเคราะห์จากเทวสถานปรราช (Pararâj Temple)  
 สกลุช่างโอริสสา สมยัราชวงศค์งคา  
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ภาพท่ี 8 ทบัหลงัรูปพระราหูในกลุ่มเทพนพเคราะห์จากเทวสถานชัมพิสุ (JambisuTemple) 

สกลุช่างโอริสสา สมยัราชวงศค์งคา 
ท่ีมา : Kannikeswaean,K. Navagraha Temple [Online].Accessed 20 August 2002. Available from 
http:// www.templenet.com/Tamilnadu/Navagraha/navagraha.html 
  
 

                   
 
ภาพท่ี 9 ภาพสลกัพระราหูในกลุ่มเทพนพเคราะห์ ปัจจุบนัจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถาน 
 แห่งชาติกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13 
 

 ภาพสลกัอีกช้ินหน่ึงของพระราหูปรากฏอยู่ร่วมกบัเทพนพเคราะห์พระราหูจะมีร่างกาย
ใหญ่เพียงคร่ึงองค ์ในพระหตัถจ์ะทรงพระจนัทร์เส้ียวไว ้และพระเกตุท่ีมีพระวรกายช่วงล่างเป็นรูป
งู ปัจจุบนัภาพสลกัน้ีจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑว์ิชยัวเรนทระ (ภาพท่ี 10) 
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ภาพท่ี 10 ภาพสลกัพระราหูในเทพนพเคราะห์ พบท่ีพลุรฆาต เมืองทินชัปุระกาํหนดอายใุน 
  สมยัคุปตะตอนปลาย 
ท่ีมา : Enamul Haque, Bengal Sculpturesv : Hindu Iconography upto C. 1250 A.D. (Dhaka : 
Bangladesh National Museum, 1992), 177. 
 
  อยา่งไรก็ตามในประเทศอินเดียมีการคน้พบประติมากรรมเสารปิฐะเป็นการสร้างเทพ
นพเคราะห์ผสมผสานรวมกบัเทพประจาํทิศ (ทิกปาล)  ในรูปของ “เสารปิฐะ” 2 ช้ิน โดยกล่าวไวใ้น
คมัภีร์ประเภทอาคมว่า ลกัษณะรูปแบบดอกบวับานเหนือฐานรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 2 ชั้น ฐานชั้นล่าง
ประกอบดว้ย รูปราชรถเทียมมา้ 7 ตวั มีพระอรุณเป็นสารถี ต่อมาเป็นการสลกัเทพนพเคราะห์ตาม
ดว้ยเทพผูรั้กษาทิศดา้นบนสลกัเป็นรูปดอกบวั เช่ือว่าเสารปิฐะน่าจะนาํไปใชส้ําหรับประดิษฐาน
เพื่อบูชาในเทวสถาน 
  ประติมากรรมเสารปิฐะช้ินสาํคญัในสมยัจาลุกยะ ปัจจุบนัประดิษฐานอยู่ท่ีเทวสถานคงั
ไคโกณฑโจฬปุรัม (Gangaikon◌ฺd◌ฺacholapuram) จงัหวดัติรุฉิ (Tiruchi district) รัฐทมิฬนาฑู
สนันิษฐานว่า เสารปิฐะน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นของอนุสรณ์แห่งชยัชนะสาํหรับประติมากรรม เสารปิฐะ 
พบท่ีรัฐอานธรประเทศ มีลกัษณะของแท่นศิลาทรง 8 เหล่ียม ดา้นบนเป็นการสลกัรูปสัญลกัษณ์
ประจาํราศี ดา้นขา้งสลกัเป็นรูปเทพนพเคราะห์และเทพผูรั้กษาทิศ หรือทิกปาลเรียงกนับริเวณ
ดา้นขา้ง ประกอบ ดว้ย พระอินทร์ทรงชา้ง พระยมทรงกระบือ พระวรุณทรงมกร และ พระนิรฤติ
ทรงรากษส (ภาพท่ี 11-12) 40 
 

                                                                    

 40 R. Nagaswamy, Gangaikondacholapuram (Tamilnadu : The State Department of 
Archaeology, 1970), 35. 
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ภาพท่ี 11 เสารปิฐะ พบท่ีรัฐอานธรประเทศกาํหนดอายสุมยัราชวงศปั์ลลวะ-โจฬะ กาํหนด 
อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบนั เสารปิฐะ จดัแสดงท่ีฉตัรปติ ศิวมหาราชวสัตุ  
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya) เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ  
(ดา้นขา้ง) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 12  เสารปิฐะ พบท่ีรัฐอานธรประเทศกาํหนดอายสุมยัราชวงศปั์ลลวะ-โจฬะ กาํหนด 
 อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบนั เสารปิฐะ จดัแสดงท่ีฉตัรปติ ศิวมหาราช วสัตุ  
 Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya) เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ 

(ดา้นหนา้) 
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 นอกจากน้ีตามเพดาน หรือผนงัเทวาลยัในอินเดียกลาง และอินเดียใตจ้ะมีการเขียนดว้ย
สีสดเป็นภาพเขียนสีพระราหูมีเศียรเป็นเทวดา หรือ อสูร กาํลงัเอาหัตถ ์2 ขา้งจบัดวงจนัทร์เขา้ปาก
อยู่ เรียกว่า ราหูอมจนัทร์  ภาพเขียนพระราหูบางรูปมีท่อนบนเป็นบุรุษสีทอง มีสร้อยคอ และ 
เคร่ืองประดบัศีรษะ มือทั้งสองขา้งของพระราหูถือรูปดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์  พบท่ีเมืองโกนารัก 
(ภาพท่ี 13 ) 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13   พระราหูพยายามท่ีจะจับพระอาทิตย  ์และ พระจันทร์ จนเกิดคราส เมืองโกนารัก 

กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18  
ท่ีมา : Alistair Shearer, The Hindu Vision : Form of The Formless (London :Thames and Hudson , 
c1993), 82. 
 
 พระราหูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมอินเดียมาเป็นเวลา
ยาวนาน ปรากฏหลกัฐานเด่นชดันั้นราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 มีการติดต่อกบับุคคลชั้นสูงของอินเดีย 
เช่น ภิกษุ หรือ พราหมณ์ และพวกท่ีมีความรู้ เม่ือบุคคลเหล่าน้ีเดินทางเขา้มาในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตม้ากข้ึนทาํใหเ้กิดหลกัฐานทางดา้นภาษาในรูปแบบของวรรณคดีหรือจารึกรวมทั้งเกิดศิลปะ

                                                                    

 41 Alistair Shearer, The Hindu Vision : Form of  The Formless (London  
: Thames and Hudson, c1993), 82-83. 
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ต่างๆ ทาํให้เราไดพ้บร่องรอยและหลกัฐานทางโบราณคดีเก่ียวกบัศาสนาพราหมณ์ตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา 42 

 สําหรับการเผยแพร่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นเราอาจกล่าวไดว้่าในขั้นตน้พวก
พ่อคา้ชาวอินเดียคงเดินทางเขา้มาก่อนโดยเขา้มาติดต่อกบัชาวพื้นเมืองดว้ยการให้ของขวญัให้ยา
รักษาโรค และแจกเคร่ืองรางป้องกนัอนัตราย ต่อจากนั้นก็คงเรียนภาษาพื้นเมืองและตั้งหลกัแหล่ง 
ทั้งน้ีเพราะเหตุว่าในการเดินเรือของพ่อคา้จะตอ้งอาศยัลมมรสุมทาํให้พ่อคา้ตอ้งคอยฤดูมรสุม
กลบัไปยงัประเทศอินเดีย ทาํให้พ่อคา้ชาวอินเดียบางคนสมรสกับสตรีชาวพื้นเมืองซ่ึงเป็นส่ือ
เผยแพร่อารยธรรมอินเดียไดเ้ป็นอยา่งดีและการรับอารยธรรมอินเดียน้ีชาวพ้ืนเมืองกค็งตอ้งใชภ้าษา
อินเดียเพื่อใชเ้รียกถึงบางส่ิงท่ีไม่มีอยู่ในภาษาของตนดว้ย ต่อจากนั้นพวกพราหมณ์ และพระภิกษุ
ชาวอินเดียก็คงเดินทางมาดว้ย บุคคลทั้ง 2 จาํพวกน้ียอ่มเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเผยแพร่
อารยธรรมชั้นสูงของอินเดีย ระยะน้ีมีอาณาจกัรต่างๆ ท่ีไดรั้บอารยธรรมอินเดียเกิดข้ึนในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งมากมาย  
 การแพร่อารยธรรมอินเดียน้ีคงเป็นไปอยูต่ลอดระยะเวลาหลายร้อยปี และส่ือสาํคญัอีก
อยา่งหน่ึงก็คือชาวเอเชียอาคเนยท่ี์เดินทางเขา้ไปคา้ขายหรือศึกษายงัประเทศอินเดียและกลบัเขา้มา
อยูใ่นประเทศตน  พวกน้ีอาจนาํวฒันธรรมอินเดียเขา้มาเผยแพร่ไดง่้ายกว่าชาวอินเดียเอง ในระยะน้ี
ตาํราต่างๆ ของอินเดีย เช่น ทางดา้นกฎหมายคือ ธรรมศาสตร์ และการปกครองคืออรรถศาสตร์ก็คง
แพร่เขา้มาดว้ย  บรรดาอาณาจกัรต่างๆของอินเดีย มกัสร้างศาสนสถานสาํหรับประดิษฐานเทวรูป
เทพเจา้ตามแบบอินเดียข้ึนบนภูเขาธรรมชาติ หรือภูเขาจาํลอง พระผูเ้ป็นเจา้ย่อมเก่ียวขอ้งกบัองค์
กษตัริยอ์ยา่งใกลชิ้ดและเป็นเคร่ืองหมายแห่งเอกภาพของอาณาจกัรดว้ย ลกัษณะเช่นน้ีแสดงถึงการ
ผสมผสานระหวา่งความเช่ือถือตามแบบอินเดียเขา้กบัความเช่ือถือพ้ืนเมืองอนันิยมการสร้างศาสนา
สถานข้ึนบนท่ีสูงเป็นอยา่งดี 43 

 ดงัท่ีกล่าวถึงการแพร่กระจายอารยธรรมอินเดียในเอเชียอาคเนย ์ร่องรอยหลกัฐานท่ี
ปรากฏชดัมาจากแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จาก
การสาํรวจและการขดุคน้แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 3-5) 

                                                                    

 42 ผาสุข อินทราวุธ, “อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย,” ในดาํรงวิชาการ รวม
บทความทางวิชาการคณะโบราณคดี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 21-29. 
 43 หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนย ์ถึง พ.ศ. 2000  (กรุงเทพ ฯ : 
สมาคมประวติัศาสตร์ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2535)  
, 5-7. 
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ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้พบว่ามีแหล่งโบราณคดีหลายแห่งท่ีมีหลกัฐานการติดต่อ
แลกเปล่ียนสินคา้ในอินเดียในช่วงยคุเหลก็ตอนปลาย แหล่งโบราณคดีสาํคญัท่ีสาํคญัๆ ท่ีมีรายงาน
แลว้คือ  
 1.แหล่งโบราณคดีตวงถาแมน ในประเทศพม่าทางตอนเหนือ 

 2.แหล่งโบราณคดีบา้นอ่าง บา้นโชด บา้นเสือ ในประเทศลาว  
 3.แหล่งโบราณคดีสาํโรงเสน ประเทศกมัพชูา  
 4.แหล่งโบราณคดีไดลาญประเทศเวียดนาม   
 5.ถํ้านีอาห์ประเทศมาเลเซีย  
 6.บนเกาะสุมาตรา ชวา บาหลี และ บอร์เนียว ประเทศอินโดนิเชีย  
 7.ตามถํ้าท่ีกลุ่มถํ้าตาบอน บนเกาะปาลาวนั ประเทศฟิลิปปินส์ 
 8.แหล่งโบราณคดีในบริเวณภาคกลางหลายแห่งท่ีสําคญัคือ แหล่งโบราณคดีริมแคว
นอ้ย อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี แหล่งโบราณคดีบา้นดอนตาเพชร อาํเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี และ แหล่งโบราณคดีศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แต่น่าเสียดายท่ี
สินคา้ท่ีเป็นอินทรียวตัถุย่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยส่ิงท่ีพบ คือ ลูกปัดหินฝังสี,ลูกปัดแก้ว, 
ภาชนะสาํริด,ลูกปัดหินคาร์เนเลียน อาเกต โอนิกซ์ เป็นตน้ 44 

 ในพุทธศตวรรษท่ี 6-9 เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศอินเดียติดต่อกบัโรมนัดงันั้นสินคา้จาก
เมืองท่าของอินเดียท่ีส่งมาขายยงัดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงน้ี จึงมีการพบลูกปัดแกว้มี
แถบสี ลูกปัดแบบมีตา โดยพบท่ีประเทศพม่า และ ประเทศเวียดนาม และพบอยา่งหนาแน่นมากใน
ประเทศไทยทั้งในภาคใต ้และภาคกลาง 45 

 การติดต่อคา้ขายระหว่างอินเดีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงของตน้พุทธกาล
ถึงพทุธศตวรรษท่ี 10 หรือ อาจถึงพทุธศตวรรษท่ี  14-15 พบเคร่ืองรางสาํหรับพ่อคา้ น่าจะอยูใ่นมือ
ของพ่อคา้ชาวอินเดียทั้งท่ีนบัถือพุทธศาสนา และ ศาสนาพราหมณ์และในการเดินทางมาคา้ขายใน
ดินแดนไกลน้ี ก็มีความจาํเป็นท่ีพวกพ่อคา้เหล่าน้ีจะตอ้งนาํเอาเคร่ืองรางของขลงัติดตวัมาเพื่อช่วย
ใหเ้ดินทางปลอดภยั และประสบความสาํเร็จในการคา้  

 พวกพอ่คา้ชาวพุทธคงจะนาํเอาพระพุทธรูปติดตวัมาเพื่อบูชาระหว่างเดินทางดงัไดพ้บ
พระพุทธรูปแบบอมราวดี (พุทธศตวรรษท่ี 9-10) ซ่ึงรู้จกักนัในนามว่า “ พุทธทีปังกรห้ามสมุทร”  

                                                                    

 44 ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิ : จากหลกัฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ :  ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2545), 38. 
 45 เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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ซ่ึงพบตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในประเทศไทย เวียดนาม เกาะสุมาตรา และเกาะเซเลเบส 
ส่วนพวกพ่อคา้ฮินดูตามความคิดของ อลิส เก๊ตต้ี กล่าวว่าคงจะได้นํารูปพระคเณศ (เทพผูข้จดั
อุปสรรค) มาบูชาเพ่ือความรุ่งเรืองของการคา้เน่ืองจากไดพ้บประติมากรรมรูปพระคเณศขนาดเลก็
จาํนวนมากในประเทศพม่า  ไทย และทางตะวนัตกของแหลอินโดจีน  

 นอกจากพระคเณศแลว้ไดพ้บว่าพ่อคา้ชาวฮินดูยงัไดน้าํเทวรูปของพระวิษณุหรือพระ
นารายณ์ (ในบทบาทของเทพแห่งทอ้งทะเล) มาบูชาเพื่อความปลอดภยัในการเดินทางเขา้มาดว้ย ได้
พบเทวรูปพระวิษณุขนาดเลก็ตามเมืองท่าโบราณในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นเทวรูปพระ
วิษณุท่ีเมืองไชยา และท่ีเมืองอู่ทอง 46 

 ในด้านร่องรอยทางพระพุทธศาสนาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้ น มีการ
คน้พบหลกัฐานทางดา้นจารึกกระจายอยู่มากมาย ตั้งแต่สมยัของอาณาจกัรฟูนัน ณ เมืองออกแกว้
พบจารึกอกัษรพราหมี ภาษาสันสกฤต บนหัวแหวน ขอ้ความ “เยธรรมมา” ราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 
นอกจากน้ียงัพบจารึกบริเวณแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง เช่น รัฐยะไข่ พบจารึกอกัษรพราหมี สมยั
คุปตะ ภาษาบาลี อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 บนสถูปจาํลองศิลา และบนแผน่ศิลา (เป็นจารึกของ
พระเจา้นิติจนัทรา)  อกัษรพราหมีของอินเดีย ภาคตะวนัตก ภาษาสันสกฤต ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-
12  นอกจากน้ียงัพบจารึกท่ีรัฐศรีเกษตร บนพระพิมพดิ์นเผา เป็นอกัษรอานธระกทมัพะของอินเดีย
ใต ้อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 นอกจากน้ียงัพบจารึกในประเทศไทยของรัฐทวารวดีอกัษรปัล
ลวะ ภาษาบาลี อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 12 ดว้ยเช่นกนั  

 ดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น หลกัฐานตามคติความเช่ือตามแบบศาสนาพราหมณ์และ 
พระพุทธศาสนา ท่ีมีการคน้พบตามแหล่งโบราณคดีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้สดงให้เห็นว่า
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียมีการกระจายตวัเป็นอยา่งมาก และไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตชาว
พื้นเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ายงักระทัง่ปัจจุบนัน้ี   

 คติความเช่ือในเร่ืองเทพนพเคราะห์ของอินเดียพบร่องรอยเก่าแก่ท่ีสุดคือการสลกัเทพ
นพเคราะห์เรียงกนับนแผน่ศิลาประดบัอยูใ่นเทวสถานของฮินดู ปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11-
12 ท่ีประเทศกมัพชูา เป็นประติมากรรมแบบสมโบร์ไพรกุก หลงัจากนั้นเร่ิมมีการคน้พบการสร้าง
เทพนพเคราะห์รวมทั้งพระราหู ซ่ึงปรากฏร่วมกบัเทพผูรั้กษาทิศ ในหลายประเทศในเอเชียอาคเนย ์
เช่น ประเทศกัมพูชา (เขมร),เวียดนาม และประเทศไทย หลักฐานเหล่าน้ีอาจจะเป็นร่องรอย
หลกัฐานทางโบราณคดีของพระราหูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้เ็ป็นได ้

                                                                    

 46 เร่ืองเดียวกนั, 59. 
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 ศาสตราจารย ์หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล ทรงสันนิษฐานถึงการสร้างเทพนพเคราะห์ว่า
เป็นการยากท่ีจะอธิบายถึงความหมายรูปเทพ 9 องค ์แต่เขา้ใจว่าคงสร้างข้ึนมาแกบ้นเพราะจารึก
ประกอบรูปเทพ 9 องคจ์ากปราสาทออกยมใน พ.ศ.1544 ไดก้ล่าวว่ารูปเทพเหล่าน้ีไดส้ร้างข้ึนอุทิศ
ถวายแด่พระศิวคมัภีเรศวรในประเทศอินเดียไม่ปรากฏมีรูปเทพ 9 องค์เหล่าน้ี เหตุนั้นคงเป็น
ประเพณีอินเดีย-ขอม โดยเฉพาะ47 

 อย่างไรก็ตามจากหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการสร้างประติมากรรมรูปเทพนพ
เคราะห์รวมกบัเทพผูรั้กษาทิศทางอินเดียตอนใตเ้รียกว่า เสารปิฐะ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนเพื่อนาํมา
ประดิษฐานไวใ้นเทวสถานทาํใหเ้ช่ือไดว้่ารูปแบบการสร้างเทพนพเคราะห์ท่ีพบรวมกบัเทพผูรั้กษา
ทิศไม่ใช่ประเพณีแบบอินเดีย-ขอม เท่านั้น หากแต่ส่ิงน้ีก็ปรากฏในวฒันธรรมการสร้างของอินเดีย
ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 สาํหรับความเช่ือในเร่ืองของพระราหูในพ้ืนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นสอดคลอ้ง
กบัความเช่ือของอินเดียท่ีปรากฏเอกสารหลกัฐานในศาสนาฮินดู เช่น คมัภีร์อุปนิษทั,คมัภีร์ปุราณะ 
และ ในคมัภีร์พุทธศาสนาเช่น พระไตรปิฎก และ ปัญญาสชาดก เป็นตน้ ทาํให้การสร้างงาน
ประติมากรรมท่ีพบในประเทศเหล่าน้ีสอคลอ้งกบัรูปแบบการสร้างในประเทศอินเดียดว้ยเช่นกนั 
 
พระราหูในกมัพูชา 
 ประเทศกมัพชูาในอดีตถือไดว้่าเป็นประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลทางศิลปะจากอินเดียอยา่ง
มากมาย อีกทั้ งคติความเช่ือของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา จากจารึกท่ีสร้างข้ึนในศาสนา
พราหมณ์ลทัธิไวษณพนิกาย หลกัหน่ึงท่ีพบในสาธารณรัฐเขมร และอีกหลกัท่ีพบในแหลมโคชินไช
น่า จารึกทั้งสองหลกัเป็นของพระนางกุลประภาวดี อคัรมเหสีแห่งพระเจา้เกาณฑินยะ –ชยัวรมนั
และของพระเจา้คุณวรมนั ผูค้งเป็นโอรสของพระนางกุลประภาวดีและพระเจา้เกาณฑินยะ–ชยัวร
มนั ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าศาสนาพราหมณ์ลทัธิไวษณพนิกายไดแ้พร่หลายอยูใ่นพระราชวงศข์อง
อาณาจกัรขอม48 

 จากจดหมายเหตุสมยัราชวงศเ์หลียงกล่าวว่าใน พ.ศ.1046 พระเจา้เกาณฑินยะ–ชยัวร
มนัไดท้รงส่งพระพุทธรูปสลกัดว้ยหินปะการัง (แกว้ประพาฬ) ไปถวายจกัรพรรดิจีน และยงักล่าว
ดว้ยประเพณีของชาวฟูนัน คือ “การบูชาเทวดาแห่งทอ้งฟ้า” จดหมายเหตุฉบบัน้ีกล่าวเสริมว่า

                                                                    

 47 กมเลศวร ภตัตราจารย ์และ หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ  ทรงเรียบเรียง, ศาสนา
พราหมณ์ในอาณาจกัรขอม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 105-106. 

       48 เร่ืองเดียวกนั, 2-3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 38 

พระองคไ์ดห้ล่อประติมากรรมสมัฤทธ์ิของเทวดาแห่งทอ้งฟ้าเหล่าน้ี ประติมากรรมท่ีมี 2 พกัตร์ มี 4 
กร ท่ีมี 4 พกัตร์ มี 8 กร พระหัตถ์แต่ละหัตถ์ก็ถือส่ิงของ เช่น เด็ก นก สัตวส่ี์เทา้พระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์ ” เราไม่อาจตีความหมายของประติมากรรมสัมฤทธ์ิเหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้งไดเ้พราะเหตุว่า
ขอ้ความนั้นเขียนข้ึนอยา่งแบบสาํนวนนกัประพนัธ์ อยา่งไรกดี็ ประติมากรรมสัมฤทธ์ิเหล่าน้ีคงเป็น
ประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์อยา่งแน่นอน 

 เทวดานพเคราะห์นั้นจากหลกัฐานทางโบราณคดีในศิลปะขอมแสดงเป็นภาพเทพเจา้
สลกัเรียงแถวเป็นภาพนูนตํ่า ซ่ึงมีพระราหูประกอบอยู่ดว้ยหรืออาจผสมผสานกบัเทพผูรั้กษาทิศ 
ในช่วงก่อนเมืองพระนคร ภาพสลกั 2 แผน่ เท่านั้นท่ีอาจแสดงถึงเทวดานพเคราะห์อยา่งแทจ้ริง โดย
พบท่ีปราสาทสมโบร์ไพรกกุ และ ทบัหลงัท่ีวดัเฉวียง (Vat Chveang) เป็นศิลปะแบบไพรกเมง และ 
อีกช้ินไม่ทราบท่ีมาแต่กาํหนดอายอุยูใ่นศิลปะแบบสมโบร์ไพรกกุ49 (ภาพท่ี 14) 
 

                
      
ภาพท่ี 14  ภาพสลกัเทพนพเคราะห์ในช่วงแรกท่ีพบในเขมร สลกัเรียงเกา้องค ์ ประทบัยนื  
 ศิลปะสมยัก่อนเมืองพระนคร ศิลปะสมโบไพรกกุ (พ.ศ.1150-1200)  
ท่ีมา :  Kamaleswar Bhattacharya ; Notes d’iconographie Khmere  (Art asiatiques .Tome 10 
fascicule, 1994), 94. 
  
 ในสมยัเมืองพระนคร เทพแต่ละองคจ์ะประทบัอยูภ่ายในซุม้ แต่สาํหรับบางภาพก็อาจ
สลกันูนสูงออกมาภายใตพ้ลบัพลาท่ีแยกออกจากกนัหรือบางคร้ังกส็ลกัแยกแต่ละองคเ์ป็นภาพเด่ียว 
มีเดือยสาํหรับตั้งบนฐาน ภาพสลกันูนตํ่าในรูปแบบดงักล่าวมีปรากฏอยูเ่ป็นจาํนวนมากตามศาสน
สถานของขอมและดูเหมือนจะใชป้ระดบัอาคารทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้50 

                                                                    

 49 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ  ทรงเรียบเรียง, “ประติมากรรมขอม,” ใน รวบรวม
บทความของ Jean Boisselier (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ,์ 2515), 75. 
 50 เร่ืองเดียวกนั, 74. 
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 ในสมยัเมืองพระนครลงมามีรูปพระราหูรวมกบัเทวดานพเคราะห์แต่ความเขา้ใจไม่
ถูกตอ้ง ในความเป็นจริงรูปเหล่านั้นคงมีเทวดานพเคราะห์แต่เพียง 4 องค ์เท่านั้น คือ พระอาทิตย ์
พระจนัทร์ พระราหู พระเกตุ สาํหรับพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์สลกัเป็น 2 องคแ์รก พระราหูและ
พระเกตุเป็น 2 องคสุ์ดทา้ย แต่เทพอีก 5 องคท่ี์อยูต่รงกลางนั้นเป็นเทพผูรั้กษาทิศ คือ พระอินทร์ผู ้
เป็นหัวหนา้จะอยูต่รงกลางเสมอ ทรงชา้งเป็นพาหนะ แต่ในบรรดารูปเทพ 9 องคอ์ยูท่ี่ปราสาทพระ
วิหาร  พระอินทร์ก็ทรงสิงห์เป็นพิเศษ ซ่ึงอาจกลายมาจากคาํว่าสิงหาสน์ ทา้วกุเวรทรงมา้มกัอยู่
ลาํดบัท่ี 6 แต่เทพองคอ่ื์นก็มกัเปล่ียนอนัดบักนัได ้เช่น พระยม พระอคันี พระอีศาน พระพาย และ
บางคร้ังก็มีพระพรหม พระนารายณ์ และพระขนัทกุมาร รวมอยูด่ว้ย 51 ซ่ึงการสร้างประติมากรรม
ภาพเทพนพเคราะห์รวมกบัเทพผูรั้กษาทิศน้ีก็ปรากฏในวฒันธรรมของอินเดียเช่นกนันั่นคือการ
สร้างเสารปิฐะนัน่เองในท่ีน้ีจะเรียกวา่กลุ่มเทพ 9 องค ์   
 ท่ีปราสาทไลเลยปรากฏภาพเทพนพเคราะห์ซ่ึงรวมถึงพระราหูรวมกบัเทพประจาํทิศ 
ทั้งหมด 9 องค ์มีอายอุยูใ่นศิลปะแบบพระโค (ภาพท่ี 15) ประกอบดว้ย  
 องคท่ี์ 1 พระอาทิตย ์ประทบันัง่เหนือฐานบวัมีราชรถเทียมมา้ 7 ตวั 
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ประทบันัง่บนแท่นเหนือฐานบวั  
 องคท่ี์ 3 พระพาย ประทบักวาง  
 องคท่ี์ 4 พระพรหมหรือพระวรุณ ทรงหงส์ 
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้ง 
 องคท่ี์ 6 พระกเุวร ทรงมา้ 
 องคท่ี์ 7 พระอคันี ทรงแพะ 
 องคท่ี์ 8 พระราหู ทรงกอ้นเมฆ 
 องคท่ี์ 9 พระเกตุ ทรงสิงห์  
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 51 กมเลศวร ภตัตราจารย ์และ หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ  ทรงเรียบเรียง, ศาสนา
พราหมณ์ในอาณาจกัรขอม,70. 
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ภาพท่ี 15     ภาพกลุ่มเทพ 9 องค ์จากปราสาทไลเลย ประเทศกมัพชูา  
 
 ในพุทธศตวรรษท่ี 15 -18 ภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องค ์ปรากฏอยูใ่นศิลปะทุกแบบ เช่น
ภาพท่ีปรากฏในทบัหลงั สลกัจากศิลาทราย ศิลปะแบบบณัทายศรี หรือ เกลียงอายุประมาณ พ.ศ. 
1554 52 (ภาพท่ี 16) ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1  พระอาทิตย ์ประทบับนมา้ 3 ตวั  
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ประทบันัง่แท่น 
 องคท่ี์ 3 พระอคันี ประทบัแรด 
 องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงหงส์ 
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้ง 
 องคท่ี์ 6 พระพาย ทรงมา้ 
 องคท่ี์ 7 พระอคันี ทรงแกะ  
 องคท่ี์ 8 พระราหู ทรงเมฆ 
 องคท่ี์ 9  พระเกตุ ทรงสิงห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 52 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียง, “ประติมากรรมขอม,” ใน รวบรวม
บทความของ Jean Boisselier, 75. 
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ภาพท่ี 16   ภาพกลุ่มเทพ 9 องค ์ปราสาทออกยม พ.ศ.1544 ปัจจุบนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ- 
 สถานแห่งชาติ เมืองพระนคร  
ท่ีมา : หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล  ทรงเรียบเรียงจากบทความของ  Jean Boisselier, ประติมากรรม
ขอม (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ,์ 2515) รูปท่ี 101. 
 
 นอกจากน้ีในพทุธศตวรรษท่ี 15 ปรากฏภาพสลกัทบัหลงัจาํหลกัรูปเทพเจา้ 9 องค ์จาก
ปราสาทบากอง ประเทศกมัพูชา ในศิลปะแบบพระโค เป็นการแสดงรูปเทพ 9 องค ์(ภาพท่ี 17) 
ประกอบดว้ย 
  องคท่ี์ 1 พระสุริยะประทบับนมา้ 2 ตวั 
  องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ประทบันัง่บนแท่น 
  องคท่ี์ 3 ชาํรุด 
  องคท่ี์ 4 พระพรหมาหรือพระวรุณ ทรงหงส์ 
  องคท่ี์ 5 ชาํรุดหายไป สนันิษฐานวา่เป็นพระอินทร์ ทรงชา้ง 
  องคท่ี์ 6 ชาํรุด 
  องคท่ี์ 7 ชาํรุด 
  องคท่ี์ 8 พระราหู ทรงกอ้นเมฆ 
  องคท่ี์ 9 พระเกตุ ทรงสิงห์ 
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ภาพท่ี 17 ภาพสลกัทบัหลงัจาํหลกัรูปเทพเจา้ 9 องค ์จากปราสาทบากอง ประเทศกมัพชูา 
ท่ีมา : Asger Mollerup, Sundial, calendar and Khmer temples  [Online], accessed 7 August 2010,  
Available from http://www.sundial.thai-isan-lao.comnavagraha.html 
 

 ราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 16 เทพนพเคราะห์ 9 องค ์ปรากฏอยูท่ี่ปราสาทกุกโรการ์ 
(Parsat Kuk Rokar) เมืองกาํปงธม ประเทศกมัพชูา (ภาพท่ี 18) ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 พระอาทิตย ์ประทบับนมา้ 2 ตวั 
  องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ประทบับนแท่น 
  องคท่ี์ 3 พระยม ทรงกระบือ  
  องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงหงส์ 
  องคท่ี์  5 พระอินทร์ ทรงชา้ง 
  องคท่ี์  6 พระกเุวรหรือพระพายทรงมา้ 
  องคท่ี์  7 พระอคันี ทรงแกะ 
  องคท่ี์ 8  พระราหู ประทบับนเมฆ 
 องคท่ี์ 9 พระเกตุทรงสิงห์ 53 
 
 
 

                                                                    

 53 Nadine Dalsheimer,  Les Collections du Musèe National de Phnom Penh L’art du 
Cambodge Ancient, (Paris: École française d’Extrême-Orient, 2001), 215.  
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ภาพท่ี 18   ทบัหลงัจาํหลกัรูปเทพ 9 องค ์จากปราสาทกกุโรการ์ เมืองกาํปงธม ประเทศ 
 กมัพชูากาํหนดอายรุาวคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 16 
ท่ีมา : Nadine Dalsheimer,  Les collections du musèe national de Phnom Penh L’art du Cambodge 
ancien  (Paris: École française d’Extrême-Orient, 2001), 215.  
 
 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 17 พบหลกัฐานการสร้างกลุ่มเทพ 9 องค ์ซ่ึงรวมทั้งพระราหูใน
พื้นท่ีของประเทศกมัพชูาในอดีตอยา่งต่อเน่ือง (ภาพท่ี 19) ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 พระอาทิตย ์ประทบัมา้ 3 ตวั 
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ประทบัแท่น 
 องคท่ี์ 3 พระอคันี ประทบัแรด 
 องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงหงส์ 
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้ง 
 องคท่ี์ 6 พระพาย ทรงมา้ 
 องคท่ี์ 7 พระยม ทรงกระบือ 
 องคท่ี์ 8 พระราหู ทรงเมฆ  
 องคท่ี์ 9 พระเกตุ ทรงสิงห์ 
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ภาพท่ี 19  ภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องค ์ ประเทศกมัพชูา กาํหนดอายพุทุธศตวรรษท่ี 17   
ท่ีมา : เอมอร เชาวน์สวน, “เทพนพเคราะห์”,สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี 
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2530) รูปท่ี 45. 
 
 คติความเช่ือเร่ืองพระราหูซ่ึงเป็นเทพนพเคราะห์ท่ีปรากฏร่วมอยู่กบัเทพผูรั้กษาทิศน้ี 
ไดพ้บในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการสร้างพระราหูร่วมกบักลุ่มเทพ 9 
องค ์ โดยพบตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 เช่นเดียวกนั โดยรูปแบบการสร้างนั้นเป็นลกัษณะท่ี
คลา้ยกับวฒันธรรมของเขมร-อินเดียเช่นกัน ทาํให้สามารถท่ีจะสันนิษฐานได้ว่าพื้นท่ีประเทศ
กมัพูชาคงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดและคติความเช่ือจากอินเดียเป็นอย่างมากจึงปรากฏหลกัฐาน
การสร้างงานประติมากรรมท่ีมีรูปแบบในการสร้างท่ีสอดคลอ้งกนั  
 
พระราหูในเวยีดนาม 

 ประเทศเวียดนามหรือท่ีรู้จักกันดีว่าอาณาจักรจัมปาปรากฏร่องรอยหลักฐานของ
อิทธิพลอินเดีย ตั้งแต่ช่วงสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นร่องรอยของวฒันธรรมอินเดียจาก
แหล่งโบราณคดีไดลาญ ในมณฑลกวงนัม เมืองดานัง ทางเวียดนามตอนกลาง ไดแ้ก่การคน้พบ
ลูกปัดหินคาร์เนเลียน , ลูกปัดหินฝังสี และลูกปัดแกว้สีต่างๆ ต่อมาในสมยัประวติัศาสตร์ยุตตน้มี
ร่องรอยการติดต่อคา้ขายกบัอินเดียเม่ือไดค้น้พบเหรียญทองคาํรูปจกัรพรรดิแอนโตนิอุสปิอุส(พ.ศ.
681-704) และ จกัรพรรดิมาร์คุสโอเรลิอุส (พ.ศ.704-723)  จากแหล่งโบราณคดีเมืองออกแกว้ 
มณฑลอนัเกียงเมืองท่าในรัฐฟนูนัทางตอนใตข้องเวียดนาม54 

 อาณาจกัรจมัปาไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดียในส่วนของศาสนาพราหมณ์ 
นิกายท่ีได้รับการนับถือกันเป็นอย่างมากคือ  ไศวนิกาย  และ  ไวษณพนิกาย  หลักฐานทาง
ประติมากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราหูนั้นปรากฏรูปเคารพกลุ่มเทพ 9 องค ์อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 

                                                                    

 54 ผาสุข อินทราวธุ, สุวรรณภูมิ : จากหลกัฐานทางโบราณคดี, 45. 
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15 จากปราสาทตราเกียว ประเทศเวียดนาม ภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องคช้ิ์นน้ีมีความแปลกตาจากกลุ่ม
เทพ 9 องคท่ี์พบในประเทศไทยและประเทศกมัพชูา เน่ืองจากกลุ่มเทพ 9 องค ์แต่ละองคจ์ะประทบั
นัง่ในท่าขดัสมาธิและมีพาหนะอยูเ่บ้ืองหนา้ (ภาพท่ี 20) ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 พระอาทิตย ์ทรงราชรถมา้เทียม 7 ตวั 
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ทรงประทบับนแท่น 
 องคท่ี์ 3 พระอคันี ทรงแรด 
 องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงแรด 
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้ง 
 องคท่ี์ 6 พระพาย ทรงมา้ 
 องคท่ี์ 7 พระอคันี ทรงแกะ 
 องคท่ี์ 8 พระราหู  
 องคท่ี์ 9 พระเกตุทรงสิงห์ 

 
 

               
 
ภาพท่ี 20  ภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องค์ จากเมืองตราเกียว ประเทศเวียดนาม พุทธศตวรรษท่ี 15 
ปัจจุบนัจดัแสดงพิพิธภณัฑป์ระเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์  
ท่ีมา : Thweethong,N. Vietnam History Museum [Online].Accessed 6 March 2010. Available 
from http://www.vietnam720.com/travel-tips/vietnam-history-museum/  
 
พระราหูในประเทศไทย 

 ดงัท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้ว่าประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศอินเดีย
มาตั้งแต่ช่วงก่อนสมยัประวติัศาสตร์ตอนปลาย จากหลกัฐานทางโบราณคดีไดป้รากฏทั้งศาสนา
พราหมณ์ และ พทุธศาสนาปรากฏตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 9 เป็นตน้มา   
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 ในพทุธศตวรรษท่ี 12 บริเวณพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองอยา่ง
มากมีการคน้พบหลกัฐานทางดา้นจารึกจาํนวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาเป็นจารึกท่ีใช้
อกัษรปัลลวะ โดยจารึกไวบ้นพระธรรมจกัร ฐานพระพุทธรูป  พระพิมพ ์สถูปจาํลอง บาตรพระ 
แท่นหิน แผน่อิฐ และผนงัถํ้า 55 

 ในสมยัทวารวดีราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 บริเวณพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยเป็น
ท่ีตั้งของอาณาจกัรทวารวดีโดยมีเมืองโบราณซ่ึงมีหลกัฐานว่าตั้งอยูใ่นแถบลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา และ
กระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีบางแห่งของภาคตะวนัออกของประเทศไทย จนกระทัง่ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 
16 ชนชาติขอมซ่ึงมีอาํนาจข้ึนไดเ้ขา้มามีบทบาทในแถบเมืองละโว ้(ลพบุรี) และไดข้ยายอาํนาจเขา้
มาจนถึงเขตแดนของอาณาจกัรหริภุญชยั  (ลาํพนู) ในราวพทุธศตวรรษท่ี 17 56 
 ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ชนชาติไทยซ่ึงมีบทบาทในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่
ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 โดยมีหลกัฐานจารึกซ่ึงกล่าวถึงชาวสยาม 57 เช่น จารึกของชนชาติจามท่ี
ปราสาทโพนคร  ณ เมืองญาตรัง ประเทศเวียดนาม กล่าวถึงทาส และ เชลย ศึกชาวสยาม และ ใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ในภาพสลกับนผนังระเบียงของปราสาทนครวดั มีภาพกลุ่มนกัรบไทยซ่ึง
แต่งตัวต่างจากเขมร มีจารึกสั้ น ๆ สองแห่ง กลุ่มนักรบเหล่าน้ีคือ ชาวสยาม กระทั่งราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 ชนชาติไทยเป็นอิสระ ไดต้ั้งถ่ินฐานอยู่ในแถบลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาตอนบน บริเวณ
เมืองสุโขทยั ศรีสชันาลยั  และสวรรคโลก เรียกวา่อาณาจกัรสุโขทยันัน่เอง  

 การคน้พบเก่ียวกับรูปเคารพและสัญลักษณ์ท่ีอาจเช่ือมโยงกับเทพนพเคราะห์ใน
ประเทศไทยนั้นมาจากหลกัฐานในสมยัทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10 เป็นตน้มา ไดมี้การคน้พบ
เหรียญท่ีมีสญัลกัษณ์ของคลา้ยพระอาทิตย ์และพระจนัทร์ท่ีอาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี อายรุาว
พุทธศตวรรษท่ี 11-12 จากการขดุคน้แหล่งโบราณคดีคอกชา้งดินเมืองอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ห่างจากเมืองเก่าอู่ทองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 3 กิโลเมตร ซ่ึงพบเหรียญ
เงินสมยัทวารวดีจาํนวน 9 เหรียญ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาโดยเหรียญเงินท่ีพบ
ประกอบดว้ย 

 1.เหรียญท่ี 1 เหรียญเงินประทบัตราสังข/์ศรีวตัสะ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 19.80 มม. 
นํ้าหนกั 2.20 มม.  ลวดลายนูนตํ่าคมชดัเจน ดา้นท่ีโคง้นูน มีลายสงัข ์แบบทกัษิณาวรรตอยูต่รงกลาง  

                                                                    

 55 เร่ืองเดียวกนั, 167. 
 56 จิรัลสา คชาชีวะ, คติความเช่ือและรูปแบบพระพิฆเนศวร์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ 
: กรมศิลปากร, 2531), 176. 
 57 หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนย ์ถึง พ.ศ. 2000, 225. 
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อีกด้านหน่ึงเป็นรูปวตัถุมงคลต่างๆ ประกอบด้วย ศรีวัตสะ หรือปราสาทมีวชัระหรือตรีศูล 
ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง ทางดา้นเบ้ืองขวาของศรีวตัสะเป็นรูปขอสับชา้ง ทางเบ้ืองซ้ายเป็นหอก 
หรือ จามร เบ้ืองบนเป็นพระอาทิตยอ์ยู่ทางขวา และ พระจนัทร์  อยูท่างซา้ย ส่วนเบ้ืองล่าง ใตฐ้าน
ศรีวตัสะมีรูปปลาใหญ่หนัหวัไปทางขวา (ภาพท่ี 21) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  21 เหรียญเงินตราสงัข/์ศรีวตัสะ อายสุมยัทวารวดี 
ท่ีมา : สายนัต์ ไพรชาญจิตร์,สุภมาศ ดวงสกุล และ ฝ่ายวิชาการ สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครท่ี 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี, “หลกัฐานและความรู้ใหม่ทางโบราณคดี
เก่ียวกบัโบราณสถานคอกชา้งดินเมืองอู่ทอง,” นิตยสาร กรมศิลปากร 41, 4 (กรกฎาคม.-สิงหาคม 
2541), 29. 

 
 2.เหรียญท่ี 2 เหรียญเงินตราสังข ์/ ศรีวตัสะ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20.10 มม. หนา 

0.50 มม. นํ้าหนกั 2.40 กรัม สภาพมว้นงอ ลวดลายนูนตํ่าชดัเจน ดา้นท่ีโคง้นูน (Convex) มีลายสังข ์
(Sankha)  แบบทกัษิณาวรรตอยู่ตรงกลาง อีกดา้นหน่ึงเป็นรูปวตัถุมงคลต่างๆ ประกอบดว้ย ศรี
วตัสะ หรือ ปราสาท มีวชัระ หรือ ตรีศูล ประดิษฐานอยูต่รงกลาง ทางเบ้ืองขวาของศรีวตัสะ เป็นรูป
ขอสับช้าง ทางด้านเบ้ืองซ้ายเป็นหอก หรือ จามร เบ้ืองบนศรีวตัสะมีพระอาทิตย์อยู่ทางขวา 
พระจนัทร์อยู่ทางซา้ย ส่วนเบ้ืองล่างใตฐ้านศรีวตัสะมีรูปปลาขนาดใหญ่หันหัวไปทางขวา (ภาพท่ี 
22) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48 

 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 22  เหรียญเงินตราสงัข ์/ ศรีวตัสะ อายสุมยัทวารวดี 
ท่ีมา : สายนัต์ ไพรชาญจิตร์,สุภมาศ ดวงสกุล และ ฝ่ายวิชาการ สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครท่ี 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี, “หลกัฐานและความรู้ใหม่ทางโบราณคดี
เก่ียวกบัโบราณสถานคอกชา้งดินเมืองอู่ทอง,” นิตยสาร กรมศิลปากร 41, 4 (กรกฎาคม.-สิงหาคม 
2541), 29. 

 3. เหรียญท่ี 3 เหรียญเงินสมยัทวารวดี ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30.80  มม. หนา 1.20 
มม. นํ้าหนกั 9.20 มม. พบบรรจุในภาชนะดินเผาทรงคนโทขนาดเลก็  ในขดุคน้โบราณสถาน คชด 
7 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2540 สภาพมว้นงอจนขอบดา้นตรงขา้มเกือบชิดกนัลวดลายนูนตํ่าคมชดัเจน 
ดา้นในมีตราพระอาทิตยอุ์ทยัคร่ึงดวงสาดแสงเจิดจา้เป็นประกายลอ้มรอบดว้ยลายจุดกลมอีกดา้น
หน่ึงประกอบดว้ย ศรีวตัสะ อยูต่รงกลางลอ้มรอบดว้ยตราสัญลกัษณ์มงคลต่างๆ ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์
พระจนัทร์ ดวงดาว ทวีปทั้ง 4  สวสัดิกะและกลองสองหนา้ (ภาพท่ี 23) 
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ภาพท่ี 23 เหรียญเงิน สมยัทวารวดี 
ท่ีมา : สายนัต์ ไพรชาญจิตร์,สุภมาศ ดวงสกุล และ ฝ่ายวิชาการ สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครท่ี 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี, “หลกัฐานและความรู้ใหม่ทางโบราณคดี
เก่ียวกบัโบราณสถานคอกชา้งดินเมืองอู่ทอง,” นิตยสาร กรมศิลปากร 41, 4 (กรกฎาคม.-สิงหาคม 
2541), 30. 

 4.เหรียญท่ี 4  เหรียญเงินตราสังข ์/ ปูรณกลศ (หมอ้นํ้ า) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 19.10 
มม.หนา 0.30 มม. นํ้าหนกั 2.20 กรัม สภาพมว้นงอเลก็นอ้ย ลวดลายนูนตํ่าคมชดัเจน ดา้นในเป็นรูป
ตราสงัขท์กัษิณาวรรต อีกดา้นหน่ึงเป็นรูปวตัถุมงคลต่างๆประกอบดว้ยศรีวตัสะอยูต่รงกลางภายใน
ศรีวตัสะ โดยมีหมอ้นํ้ ารอบๆศรีวตัสะมีตราสัญลกัษณ์มงคลต่างๆลอ้มรอบอยู่ ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์
พระจนัทร์ อยู่เบ้ืองบนไม่ขดัเจนมากนัก เบ้ืองขวาเป็นขอสับชา้ง เบ้ืองซ้ายเป็นแส้ (หรืออาจเป็น
จามร) เบ้ืองล่างซา้ยใตฐ้านศรีวตัสะเป็นรูปปลา (ภาพท่ี 24) 58 
 
 
 
 
 

                                                                    

 58 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ , สุภมาศ ดวงสกุล, ฝ่ายวิชาการ สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครท่ี 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี, “หลกัฐานและความรู้ใหม่ทางโบราณคดี
เก่ียวกบัโบราณสถานคอกชา้งดินเมืองอู่ทอง,” นิตยสาร กรมศิลปากร, ,41 ,4 (ก.ค.-ส.ค. 2541), 29-
31. 
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ภาพท่ี 24    เหรียญเงินตราสงัข ์/ ปูรณกลศ (หมอ้นํ้า)สมยัทวารวดี 
ท่ีมา: สายนัต์ ไพรชาญจิตร์,สุภมาศ ดวงสกุล และ ฝ่ายวิชาการ สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครท่ี 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี, “หลกัฐานและความรู้ใหม่ทางโบราณคดี
เก่ียวกบัโบราณสถานคอกชา้งดินเมืองอู่ทอง”, นิตยสาร กรมศิลปากร 41, 4 (กรกฎาคม.-สิงหาคม 
2541), 31 
 
 เหรียญท่ีพบในสมยัทวารวดีอาจแสดงให้เห็นว่าความเช่ือในเร่ืองของเทพท่ีคลา้ยกบั
ลกัษณะของเทพผูส้ถิตบนทอ้งฟ้า คือ พระอาทิตย ์และพระจนัทร์ ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนา
พราหมณ์ของอินเดีย  สาํหรับประติมากรรมของพระราหูสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดในช่วงท่ีอิทธิพล
ของวฒันธรรมขอมเขา้มาในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเป็นภาพสลกันูน
ตํ่าท่ีมีการสลกัร่วมกบัเทพนพเคราะห์ผสมผสานกบัเทพผูรั้กษาทิศเป็นกลุ่มเทพ 9 องค ์ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 15-18 ซ่ึงรูปแบบและอิทธิพลในการสร้างเป็นการสลกัภาพเทพนพเคราะห์ร่วมกบัภาพ
เทพผูรั้กษาทิศเหมือนแบบวฒันธรรมขอม พบกระจายในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายแห่ง 
เช่น ปราสาทพนมรุ้ง,ปราสาทบา้นเบ็ญ , ปราสาทสระกาํแพงใหญ่ เป็นตน้ ในจงัหวดัศรีษะเกษ,
จงัหวดัอุบลราชธานี,จงัหวดันครราชสีมา เป็นตน้ การสลกับนแผน่ศิลาจะมีเทพนพเคราะห์ 4 องค ์
และเทพผูรั้กษาทิศ  5 องค ์ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึง ประติมากรรมพระราหูกบัเทพนพเคราะห์ อยา่ง
ละเอียดในบทท่ี 4 ท่ีว่าดว้ยเร่ือง ประติมากรรมของพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในลาํดบั
ต่อไป 

 ใ นป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ภ าพสลัก พ ร ะ ร า หู ใ น ช่ ว ง แ ร กป ร า ก ฏ ในพื้ น ท่ี ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 เป็นตน้มา โดยเป็นการสร้างท่ีไดรั้บอิทธิพลตาม
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รูปแบบการสร้างของศิลปะขอมมีลกัษณะรูปแบบหน่ึงคือจะมีหน้าคลา้ยยกัษ์ มีหางเป็นหางนาค 
โดยจะทรงประทบักอ้นบนเมฆ (ภาพท่ี 25) 

 

                 
 

ภาพท่ี 25  ภาพกลกัพระราหู และ พระเกตุ จากปราสาทศิลปะขอมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ี
พบกนัมากตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 15 เป็นตน้มา  

ท่ีมา :  เอมอร เชาวน์สวน, “เทพนพเคราะห์”,สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี 
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2530) รูปท่ี 49. 
 

 ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ไดป้รากฏภาพราหูอมจนัทร์ปูนป้ันประดบัซุม้
ประตูกาํแพงศิลาลอ้มรอบบริเวณวดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อ.ศรีสัชชนาลยั จ.สุโขทยั เป็นรูป
หนา้ยกัษอ์มดวงจนัทร์อยูเ่หนือยอดซุม้กาํแพง (ภาพท่ี 26) 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 26  พระราหูปูนป้ัน จากวดัพระศรีมหาธาตุเชลียง อาํเภอ ศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ปลาย

พทุธศตวรรษท่ี 18  
ท่ีมา : เอมอร เชาวน์สวน, “เทพนพเคราะห์”,สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี 
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2530) รูปท่ี 51. 
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 ในสมยัอยธุยา พบประติมากรรมพระราหู ปรากฏบริเวณหนา้บนัของวดั เช่น วดัหนา้
พระเมรุ ในสมยัอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 27), วดัท่าหลวง (ช่วงปลายสมยัอยธุยา) 
จงัหวดัอ่างทอง (ภาพท่ี 28)  และ วดัสุมธาราม  (ช่วงสมยัปลายอยธุยา) โดยรูปแบบในการสร้างพระ
ราหูจะมีหนา้คลา้ยยกัษไ์ม่มีลาํตวั สีทองสาํริด แต่ส่วนใหญ่มกัจะทาํเป็นรูปยกัษสี์เขียวสวมมงกุฎ
และอมพระจนัทร์(ภาพท่ี 29)   
 

   
 
 
 
  
 

 

ภาพท่ี 27  ภาพสลกัพระราหูอมพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์ บริเวณหนา้บนั พระอุโบสถวดัหนา้
พระเมรุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในสมยัอยธุยา 

ท่ีมา : สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, ราหูในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : ไอเดียนสโตร์,2539), 
35. 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28   ภาพสลกัพระราหูปูนป้ัน  หนา้บนัอุโบสถวดัท่าหลวง จงัหวดัอ่างทอง สมยัอยธุยา 

 ตอนปลาย  

ท่ีมา : ประยรู อุลุชาฎะ, หนา้บนั : เอกลกัษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 
45. 
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ภาพท่ี 29 ลายหนา้บนัพระราหูหนา้อุโบสถ วดัยางสุทธาราม  ธนบุรี สมยัอยธุยาตอนปลาย  

ท่ีมา : ประยรู อุลุชาฎะ, หนา้บนั : เอกลกัษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 
46. 

 การสร้างพระราหูในประเทศไทยนอกจากจะปรากฏในงานประติมากรรมแลว้ยงัพบ
ในงานจิตรกรรมตามผนงัอุโบสถ โดยจะเขียนราหูมีกายคร่ึงท่อนอยู่ใตแ้ม่พระธรณี อีกนยัหน่ึงคือ 
พระพุทธเจา้ประทบัอยู่บนโพธิบลัลงัก์และเรือนแกว้มีพระธรณีอยู่ทางดา้นหลงัส่วนใตข้องพระ
ธรณีจะเป็นรูปของราหู อนัอาจจะเป็นคติความเช่ือว่าโลกเราคือดาว พระเคราะห์ของราหู สาํหรับ
จิตรกรรมภาพพระราหู  ปรากฏภาพราหูอมจันทร์ท่ีหลังตู้พระธรรม ตู ้ขาหมูมีล้ินชัก  สมัย
รัตนโกสินทร์ ไดม้าจากวดัใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี เม่ือ พ.ศ. 2466 ทาํเป็นภาพราหู (ยกัษ)์ อม
พระจนัทร์ ภายในดวงจนัทร์อมรูปกระต่าย ดา้นล่างมีรูปครุฑคาบแกว้ 2 ตวั(ภาพท่ี 30) 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 59 สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, ราหูในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ไอเดียนสโตร์
,2539), 34-38. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

 
 
 

 

                               

      

 

ภาพท่ี 30  ภาพราหูอมจนัทร์ ดา้นหลงัตูพ้ระธรรม จากวดัใหญ่สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุรี  

 พทุธศตวรรษท่ี 24  

ท่ีมา : ประยรู อุลุชาฎะ, หนา้บนั : เอกลกัษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 
50.  

 นอกจากน้ีบริเวณเพดานศาลาการเปรียญ วดัเสดจ็ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม
มีภาพเขียนราหูจากจิตรกรรมฝีมือท่านอยู่อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 ภาพจิตรกรรมดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็นส่ีช่อง โดยเป็นภาพการเขียนภาพพระราหูอมจนัทร์ ในดวงจนัทร์มีกระต่ายอยูต่รงกลาง
พื้นท่ีว่างท่ีเหลือเขียนภาพรามสูรและนางเมขลาล่อแกว้เหาะอยูท่างดา้นซา้ยและขวาในบรรยากาศ
ทอ้งฟ้ามีกอ้นเมฆตรงตาํแหน่งปลายน้ิวช้ีมือซา้ยของรามสูร 60  (ภาพท่ี 31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

        60  สนัน่ รัตนะ, เร่ืองจิตกรรมเพดานผมืีอนายช่ืนวดัเสดจ็ (กรุงเทพฯ : วดัเสดจ็, 2553),1 
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ภาพท่ี 31   ภาพจิตรกรรมพระราหู จากวดัเสด็จ อาํเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม พุทธ

ศตวรรษท่ี 24  
ท่ีมา : สนัน่ รัตนะ, เร่ืองจิตกรรมเพดานผมืีอนายช่ืนวดัเสดจ็ (กรุงเทพฯ : วดัเสดจ็, 2553), 1. 
 

 หลกัฐานการสร้างพระราหูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้รากฏร่องรอยอย่างชัดเจน
ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 15 เป็นตน้มา จนกระทัง่ถึงสมยัปัจจุบนั การสร้างประติมากรรมรูปพระราหู
นั้นพบทั้งประติมากรรมและจิตรกรรม ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาท่ีแมว้่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรเร่ืองของราหูก็ยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของไทย ซ่ึงยงัคงมีการทาํพิธีไหวพ้ระ
ราหูเพ่ือให้พน้จากช่วงเวลาท่ีเลวร้าย อนัเป็นความเช่ือแบบดั้งเดิมท่ียงัคงท้ิงร่องรอยในพ้ืนท่ีเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
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บทที ่3 

คติความเช่ือพระราหูในลาวจากหลกัฐานทางโบราณคดี 
 

ความเป็นมาของอาณาจักรล้านช้าง 
 ประเทศลาวหรือท่ีรู้จกักนัในนามของอาณาจกัรลา้นชา้งในอดีตเป็นอาณาจกัรท่ีกวา้ง

ใหญ่กินพื้นท่ีเขา้ไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีตั้งของนคร
จาํปาศกัด์ิหน่ึงในอาณาจกัรลา้นชา้งในอดีต (ภาพท่ี 32) ร่องรอยทางวฒันธรรมของลาวปรากฏข้ึน
อย่างเด่นชดั  ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงมีอายุร่วมสมยัสุโขทยั ในบริเวณลุ่มแม่นํ้ าโขงตอนบน 
และลุ่มแม่นํ้าอูแถบเมืองแถน เมืองเชียงทอง เมืองเชียงดง 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 32  ภาพแผนท่ีอาณาจกัรลา้นชา้งในอดีตจะสงัเกตวา่ส่วนหน่ึงของเมืองจาํปาศกัด์ิอยูใ่น 
 พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ท่ีมา : Samohan,K. Isee history [Online] Accessed  9 January2010. Available from 
http://iseehistory.socita.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711145 
 

                                                                    

 1 คณะกรรมการอาํนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั กาฬสินธ์ุ (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2542), 57–58. 
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 จากลกัษณะสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขาท่ีสลบัซบัซอ้น คนลาวจึงเลือกท่ีจะอาศยัอยู่ใน
บริเวณท่ีราบระหว่างเขาหรือท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าท่ีเป็นสาขาของแม่นํ้ าโขง เช่นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าทา ท่ีราบ
ลุ่มแม่นํ้ าคาน ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าอู กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าเหล่าน้ีมีไทล้ือ      
ไทดาํ ไทแดง ไทขาวเป็นตน้ และดว้ยเหตุท่ีภูมิประเทศเป็นภูเขาเสียส่วนมาก พวกลาวลุ่มจึงตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงภาษาทางการเรียกว่าลาวเทิง อนัไดแ้ก่ 
ข่า ขมุ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยูต่ามเนินเขา และ ลาวสูง อนัไดแ้ก่ มง้ เยา้ รวมไปถึงชาวเขากลุ่มต่างๆ 
อีกมากมายท่ีอาศยัอยูบ่นดอยสูง 2 แต่ดั้งเดิมชนชาติลาวตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นดินแดนระหว่างแม่นํ้ า  
ฮวงโหกบัแม่นํ้ าหยงัจือ (แยงซีเกียง) ซ่ึงอยูใ่นประเทศจีนแถบเมืองเสฉวนในปัจจุบนัน้ี และมีเมือง
ใหญ่ 2 เมือง คือ เมืองลุง ตั้งอยูท่างตอนบนของแม่นํ้ าฮวงโห ดา้นเหนือ และเมืองปา ตั้งอยูท่างตอน
ใตแ้ม่นํ้าฮวงโห เหนือเมืองเสฉวน  

 ชาวลาวในสมยันั้นตอ้งต่อสู้อย่างเข็มแข็งจากการรุกรานของจีนตลอดเวลา ชาวลาว
ต่อสู้อย่างเขม้แข็ง ผลสุดทา้ยก็ไม่สามารถท่ีจะสู้จีนได ้จึงไดพ้ากนัละท้ิงเมืองหนีลงมารวมตวักนั
และอพยพลงมาทางใต ้เม่ือถึงในสมยันครเพงายตกเป็นเมืองข้ึนของจีน คนชาติลาวส่วนใหญ่อพยพ
มาตั้งบา้นเรือนอยูใ่นบริเวณหนองแส ราชวงศก์ษตัริยล์าวไดเ้สวยราชยท่ี์นครหนองแสจนกระทัง่ถึง
สมยัของขนุบรมผูก่้อตั้งเมืองแถน 3 
 ขุนบรมราชาธิราชเป็นกษัตริย์ลาว ได้เสวยราชย์เมืองหนองแส เป็นกษัตริย์ท่ีมี
ความสาํคญัต่อประเทศลาว พระองคเ์ป็นผูท่ี้มีความสาํคญัในการสร้างเมืองลาวจากพงศาวดารลา้น
ชา้ง ( ขุนบรม ) 4 ขุนบรมผูน้ับถือในแถนซ่ึงมีพระโอรสท่ีประสูติจากพระนางยมพะลา เอกอคัร
มเหสีและนางเอด็แดง ทั้งส้ิน 7 องค ์คือ ขนุลอ,ทา้วผาลา้น,ทา้วจุลง ,ทา้วคาํผง,หรือทา้วคาํฟอง,ทา้ว
อิน,ทา้วกม,ทา้วเจือง ซ่ึงหน่ึงในโอรสทั้ง 7 องค ์ของขนุบรม คือ ขนุลอ ถือไดว้่าพระองคเ์ป็นปฐม
กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้งดงับทกวีท่ีกล่าววา่  

   “ เม่ือนั้นขนุบรม  เสวยเมืองทศราช 
     สองขวบเขา้  เลยไดลู้กชาย 

                                                                    

 2 ศิราพร ณ ถลาง, “ชาติไทในนิทาน,” ใน ศิลปวฒันธรรมฉบบัพิเศษ คณะอกัษร
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กรุงเทพ : มติชน, 2543), 29. 
 3 สิ ล า  วี ร ะ ว ง ส์ ,  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ล า ว  (เ ชี ย ง ใ ห ม  : สถ าบัน วิ จั ย สั ง ค ม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535), 14. 
 4 สมบูรณ์ หอมสุวรรณ, ไทยพวนสุพรรณบุรี : พงศาวดารลา้นชา้ง (ขนุบรม) ธรรมนูญ
การปกครองเมืองพวน-เชียงขวาง อกัษรไทยนอ้ย- ไทยปัจจุบนั (ม.ป.ท., 2549), 77.  
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    กบัดอนนางแกว้   ยมมะพาลาโสมสะอาด 
   ช่ือวา่ขนุลอ  มีรูปงามปานแตม้” 
 ในพุทธศตวรรษท่ี 11-12 พวกขอมมีอาํนาจรุ่งเรืองอยู่ในสุวรรณภูมิประเทศ ขุนลอ    
ไดท้าํการปราบปรามพวกขอมเพื่อทาํการขยายอาณาเขตลงมาทางใต ้จากนั้นจึงไดร้ี้พลโยธาลงมา
ปราบปรามขอมท่ีเมืองตุมวาง พระองค์ได้เขา้ชนช้างกบัขุนเจืองและฟันขุนเจืองตายกบัคอช้าง 
กองทพัขอมเลยแตกพ่ายไป ขุนลอตามไล่พวกขอมลงมาทางเมืองชวา (หลวงพระบาง) เขา้ตีเมือง
ชวาไดจ้ากขนุกนัฮาง แลว้พระองคจึ์งตั้งเมืองชวาข้ึนเป็นราชธานีของลา้นชา้งเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.
1300 และไดเ้ปล่ียนนามเมืองใหม่ว่า เชียงทอง ตั้งแต่นั้นมาชนชาติลาว จึงไดห้ลัง่ไหลลงมาตั้ง
บา้นเรือนอยู่ในดินแดนลา้นชา้ง และแผอ่าํนาจออกไปอยา่งกวา้งขวางผลกัดนัพวกขอมให้ถอยไป
เมืองน่าน อีกพวกหน่ึงถอยลงมาทางเวียงจนัทน์  

 พงศาวดารของประเทศลาวไดมี้การบนัทึกเหตุการณ์ของขนุลอในการขบัไล่ขอมออก
จากเมืองชวาไวว้่า “ขนุลอเอาร้ีพลล่วงมาทางนํ้ าอู หัวหนา้รอดสบหลวงหมู่หลงัยงัอยูแ่กง้งอย บาง
พอ่งลงมาทางบกรอดนํ้าผาต่ิงสบอูตั้งทพัลาวจอดอยูท่ี่นั้น เพื่อจะไดสู้ร้บสูข้นุกนัรางผูป้กครองเมือง
เชียงดงเชียงทอง ดว้ยเหตุวา่เม่ือจนัทพานิชอนิจกรรมไปแลว้ข่าชวาไดต้ั้งขนุข่าผูห้น่ึงปกครองช่ือว่า
ขุนชวา ขุนชวาตายไปไวเ้มืองให้แก่ลูกตนขุนยีบา ขุนยีบาตายไปไวเ้มืองให้ขุนวีรยะบุตรของตน 
หมดเชนขนุวีรยะไปขนุรางผูเ้ป็นบุตรปกครองเมืองต่อไป...” 5 

 อาณาจกัรลา้นชา้งเป็นราชธานีสืบต่อมาเป็นเวลายาวนาน และ ถือไดว้า่เป็นอาณาจกัรท่ี
มีความยิ่งใหญ่และมีความสาํคญั ทางการคา้ การเมือง และ เศรษฐกิจในอดีต อยา่งไรก็ตามเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากมายต่ออาณาจกัรลา้นช้าง เม่ือสมเด็จพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราช เสด็จ
สวรรคตลง ต่อมาอีก 8 ปี คือ  พ.ศ.2241  ประเทศลาวท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล ก็ไดแ้บ่งแยกกนัออกเป็น 
3 อาณาจกัร คือ อาณาจกัรลา้นชา้งเวียงจนัทน์,อาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบางและ อาณาจกัรลา้น
ชา้งจาํปาศกัด์ิ สาเหตุเน่ืองมาจากเหตุการณ์ปัญหาการเมืองภายใน และภายนอกทั้งน้ีเม่ือสมเด็จพระ
เจา้สุริยวงศาธรรมิกราชไดส้วรรคตลงพระองคไ์ม่มีพระโอรสท่ีจะทาํการสืบทอดราชสมบติั มีเพียง
พระนดัดา 2 พระองคน์อ้ย ๆ  คือ เจา้ก่ิงกิสกมุาร และเจา้อินทโสม ทาํใหเ้กิดการชิงอาํนาจข้ึนภายใน
อาณาจกัรลา้นชา้ง  

                                                                    

 5 จารุวรรณ ธรรมจกัร, พงศาวดารแห่งประเทศลาว คือ หลวงพระบาง เวียงจนัท ์เมือง
พวน และ จาํปาสกั (มหาสารคาม : สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ บางแสน, 2530), 10. 
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 พระเจา้นันทราช ทรงเป็นโอรสของเจา้ปู่ หลงัจากไดท้รงหนีจากเมืองนครแลว้นั้น 
ต่อมาเม่ือไดท้ราบข่าวว่ามีความวุ่นวายจึงยกทพัมาตีเวียงจนัทน์จบัเจา้หล่อไดก้็ฆ่าเสียแลว้ข้ึนเป็น
พระเจา้แผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2238  เม่ือพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชท่ี 2 ซ่ึงอยู่ท่ีเมืองเวไ้ดท้ราบข่าวว่า
บา้นเมืองของตนเกิดความวุ่นวายข้ึนจึงยกทพัเขา้มาท่ีเมืองเวียงจนัทน์จบัพระเจา้นนัทราชประหาร
ชีวิตแลว้ข้ึนครองราชย ์ในปี พ.ศ.2241 

 ช่วงท่ีพระองคค์รองราชยอ์ยู่นั้น เจา้ก่ิงกิสราช กบัเจา้อินทโสม และเจา้องคค์าํ หลาน
ของพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชเกรงว่าพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชท่ี 2  จะทาํร้ายตนจึงไดน้าํไพร่พล
หนีออกมาอยูท่ี่เมืองพง ส่วนเจา้อินทโสมหนีไปท่ีเมืองแพร่ ในขณะท่ีเจา้ก่ิงกิสราชกบัเจา้องคค์าํอยู่
ท่ีเมืองพงไดย้กทหารเขา้มาตีเพื่อเอาเมืองหลวงพระบางจนไดเ้มืองหลวงพระบางและคิดท่ีจะมาตีท่ี
เมืองเวียงจนัทน์ สุดทา้ยพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยธุยาไดเ้ขา้มาช่วยทาํการไกล่เกล่ียให้ทั้งสองมี
ไมตรีต่อกนัและช่วยใหก้ษตัริยท์ั้งสองนครทาํการตกลงในการแบ่งดินแดนกนั คือทางฝ่ังขวาแม่นํ้ า
โขงตั้งแต่ปากแม่นํ้ าเทืองข้ึนไปเป็นเขตของเมืองหลวงพระบาง และทางใตแ้ม่นํ้ าโขงลงมาเป็นเขต
แดนของนครเวียงจนัทน์ อาณาจกัรลา้นชา้งแบ่งออกเป็น 2 อาณาจกัรนั้นคือ อาณาจกัรลา้นชา้ง
เวียงจนัทน์ และอาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบาง ในปี พ.ศ.2250 6 คร้ังต่อมาในปี พ.ศ. 2256 ทาง
นครจําปาศักด์ิก็ได้แยกออกเป็นอีกอาณาจักรหน่ึง ทาํให้อาณาจักรล้านช้างแบ่งออกเป็น 3 
อาณาจกัรในท่ีสุด 

 
วเิคราะห์การกระจายตัวของชาวลาวในพืน้ทีภ่าคอสีาน 

 การขดัแยง้ภายในอาณาจกัรลา้นช้างทาํให้เกิดกบฏและเกิดสงครามทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อแยง่ชิงอาํนาจกนัและกนั  เป็นสาเหตุเกิดการอพยพของผูค้นมายงัดินแดนประเทศไทย
ในพ้ืนท่ีต่างๆทั้งภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ ภาคอีสาน ผลของความขดัแยง้ยงัเป็นสาเหตุให้มี
การอพยพเคล่ือนยา้ยของเจา้นาย ขุนนาง และ ประชาชนลาวออกมาตั้งหลกัแหล่งในทอ้งถ่ินต่างๆ 
บางกลุ่มเลือกท่ีจะตั้งบา้นเมืองเป็นอิสระ บางกลุ่มก็ตั้งบา้นในเขตอาณาจกัรไทยหรือไม่ก็ญวน การ
อพยพเขา้มาของชาวลาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้น จากประชุมพงศาวดารไทย ภาคท่ี 70 
อธิบายพ้ืนท่ีของนครจาํปาศกัด์ิว่าในอดีตไดต้ั้งเมืองอยูใ่นพ้ืนท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีชาว
ลาวจากเวียงจนัทน์อพยพหนีความขดัแยง้ทางการเมืองเขา้มาตั้งถ่ินฐานเป็นเวลายาวนานกว่า 64 ปี 
โดยชาวลาวท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตั้งรกรากอยูใ่นพื้นท่ีแถบนั้นก่อนหนา้แลว้และคงจะ
ได้มีการอพยพเข้ามาในพ้ืนท่ีแห่งน้ีในภายหลังจากสงครามกระหว่างอาณาจักรอยุธยาและ

                                                                    

 6 สิลา วีระวงส์,ประวติัศาสตร์ลาว, 87-88. 
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อาณาจกัรลา้นชา้งรวมไปถึงการอพยพของชาวลาวเขา้มาในภาคกลางของประเทศไทย และ ยงัคง
อยูอ่าศยัจนกระทัง่ปัจจุบนั เช่นท่ี จงัหวดัลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร  
รวมทั้งพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เป็นตน้  

 การกระจายตวัของชาวลาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้น ในระยะแรกตั้งแต่สมยั
อยธุยาตอนตน้มีการกระจายตวัของชาวลาวอยูใ่นบริเวณริมแม่นํ้ าโขงในเขตจงัหวดัเลย,หนองคาย, 
อุดรธานี,สกลนคร จนถึงนครพนม ซ่ึงในระยะเวลานั้นดินแดนเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร
ลา้นชา้ง ต่อมาจึงค่อย ๆ กระจายตวัเขา้มาในบริเวณลุ่มแม่นํ้ าชีในเขตจงัหวดัขอนแก่น,กาฬสินธ์ุ, 
มหาสารคาม,ชยัภูมิ และร้อยเอด็ และระยะหลงัลงมาท่ีจงัหวดัยโสธรและ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 การอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในตอนกลางของท่ีราบสูงโคราชนั้นเป็นการเขา้มาของคน
กลุ่มใหญ่และมีผูน้าํท่ีชดัเจน เร่ิมข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นตน้มา สาเหตุเน่ืองมาจากในราว 
พ.ศ.2233 เกิดการแยง่ชิงราชสมบติัในราชสาํนกัเวียงจนัทน์ ความขดัแยง้ภายในอาณาจกัรลา้นชา้ง
ดังท่ีได้กล่าวในเบ้ืองต้นจัดได้ว่าเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้มีชาวลาวเดินทางเข้ามาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากความขดัแยง้ในส่ิงน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลาจนทาํให้
บา้นเมืองของอาณาจกัรลา้นช้างตอ้งระสํ่ าระส่าย จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีอธิบายถึงปัญหาท่ีทาํให้
อาณาจกัรลา้นชา้งตอ้งแยกเป็น 3 อาณาจกัร ถือไดว้า่มีส่วนท่ีทาํใหเ้กิดการตั้งอาณาจกัรจาํปาศกัด์ิใน
พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แมว้่าสามอาณาจกัรคือ อาณาจกัรเวียงจนัทน์ อาณาจกัรหลวงพระ
บางและอาณาจกัรจาํปาศกัด์ิ จะไดท้าํการแยกออกมาจากกนัแลว้แต่ทั้งสามอาณาจกัรก็ยงัคงขดัแยง้
กนัเองอยูต่ลอดมาเป็นเหตุท่ีทาํใหเ้กิดสงครามภายในจนทาํใหช้าวลาวตอ้งอพยพเขา้มาในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยมีการกระจายตวัไปอยู่ตามเมืองต่างๆ ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และตั้งตนยกฐานะข้ึนเป็นเมืองซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูน้าํทอ้งถ่ินเดิมจากนายบา้น
เป็นเจา้เมืองและมีการปกครองอยา่งเป็นระบบ 7   
     
ลาวภายใต้การปกครองของไทย 

 เม่ืออาณาจกัรลา้นชา้งกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของไทยไดมี้การจดัแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 4 เขตเพื่อดูแลอาณาจกัรลา้นชา้งใหมี้ความเป็นเอกภาพมากยิ่งข้ึนโดยราชสาํนกักรุงเทพฯ  
เดิมหวัเมืองในบริเวณน้ีเรียกว่าหวัเมืองลาวพุงขาวหรือหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเร่ือยมาจนถึงการ
ปฏิรูปรูปการปกครองในปี พ.ศ.2433 จึงแบ่งหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่  

                                                                    
7 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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 1.หวัเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองหนองคาย ไทยไดร้วมเมือง 16 เมือง เช่น 
เวียงจนัทน์,เชียงขวาง,มุกดาหาร,นครพนม และขอนแก่น เป็นตน้ และส่งขา้หลวงข้ึนไปปกครอง 
โดยตั้งสาํนกังานอยูท่ี่เมืองหนองคาย  
 2.หวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองอุบลราชธานี ไทยรวมเอา
เมืองเอก 12 เมือง เช่น ร้อยเอ็ด,กาฬสินธ์ุ,มหาสารคาม,ศรีสะเกษ,อาํนาจเจริญ เป็นตน้ และไดส่้ง
ขา้หลวงเขา้มาทาํการปกครองเรียกวา่ขา้หลวงประจาํหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.หัวเมืองฝ่ายตะวนัออกมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองจาํปาศกัด์ิไทยไดร้วมเอาเมืองเอก 11 
เมือง เป็นหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเช่น สุรินทร์ ขขุนั เป็นตน้ โดยมีขา้หลวงประจาํนครจาํปาศกัด์ิ
ปกครอง 
 4.หัวเมืองลาวกลาง มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองนครราชสีมาประกอบดว้ย นครราชสีมา,ปัก
ธงชยั,ชยัภูมิ และสูงเนิน เป็นตน้ หัวเมืองลาวฝ่ายกลางหรือภาคกลางมีขา้หลวงไทยข้ึนมาปกครอง 
เรียกวา่ขา้หลวงประจาํหวัเมืองลาวฝ่ายกลาง  

 หัวเมืองลาวทั้ง 4 ภาค หรือ 4 กองน้ี รวมทั้งอาณาจกัรหลวงพระบาง ไทยเรียกว่า      
หวัเมืองลาวชั้นนอก ส่วนชาวลาวท่ีถูกกวาดตอ้นไปในยามสงคราม และไปตั้งบา้นเมืองอยูท่ี่ลพบุรี 
สระบุรี ปราจีนบุรี (กวาดไปจากเมืองสกลนคร) เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครไชยศรี ราชบุรี พนสันิคม 
สมุทรปราการ ทั้ง 9 เมือง น้ีไทยเรียกว่า หัวเมืองลาวชั้นใน 8 ต่อมาในปี พ.ศ.2434 มีการรวมหัว
เมืองลาวทางตะวนัออกเขา้กบัหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือเรียกรวมกนัว่าหวัเมืองลาวกาว
ส่วนหวัเมืองลาวฝ่ายเหนือเปล่ียนเป็นหวัเมืองลาวพวน  

 ในปี พ.ศ.2437 เปล่ียนจากคาํว่าหัวเมืองเป็นมณฑล9จากความแตกต่างทางดา้นชาติ
พนัธ์ุเป็นสาเหตุให้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการกาํหนดการปกครองในส่วนภูมิภาคเป็นมณฑล ภาค
อีสานแบ่งออกเป็น 3 มณฑล คือ  
 มณฑลอุดรหรือลาวพวน อยูใ่นเขตอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และ จงัหวดัใกลเ้คียง 
 มณฑลนครราชสีมา หรือลาวกลาง อยูใ่นเขตจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัใกลเ้คียง 
เช่นบุรีรัมยแ์ละสุรินทร์ 

                                                                    

 8 เร่ืองเดียวกนั, 123. 
 9 ธีรชยั บุญมาธรรม,“คนอีสานมาจากไหน,” ใน การสัมมนาทางวิชาการอีสานศึกษา 
ประวติัศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (มหาสารคาม : วิทยาลยัครูมหาสารคาม, 
2532), 36-37. 
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 มณฑลอีสาน หรือ ลาวกาว อยูใ่นเขตอุบลราชธานี และ ศรีสะเกษประชาชนในมณฑล
น้ีส่วนใหญ่เรียกวา่ ข่า   ส่วย แบะ กวย 10 
 ปี พ.ศ.2442 มีความเห็นว่าการเรียกช่ือมณฑลว่า “ลาว” และ “เขมร” นั้นไม่เหมาะสม 
ดว้ยเหตุผลในการหลอมรวมเป็นรัฐประชาชาติเดียวกนั จึงไดเ้ปล่ียนช่ือมณฑลลาวพวนเป็นมณฑล
ฝ่ายเหนือ เปล่ียนช่ือมณฑลลาวกาวเป็นมณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ปี พ.ศ.2443  มีพระบรมราชโองการให้เปล่ียนช่ือมณฑล โดยให้เหตุผลว่า เป็นคาํยาว
เรียกยาก การท่ีจะเปล่ียนมาเรียกช่ือมณฑลเป็นช่ือทิศโบราณซ่ึงเป็นคาํสั้น ๆ เรียกง่าย ๆ ความหมาย
กไ็ม่เปล่ียนแปลงดว้ย 11 ดงันั้นมณฑลฝ่ายเหนือจึงเปล่ียนเป็นมณฑลอีสาน 
 ปี พ.ศ.2445 มณฑลอีสาน ไดแ้ยกออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี กบั
มณฑลร้อยเอด็ 
 ปี พ.ศ.2465 ไดร้วมมณฑลอุดร มณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบลราชธานี และมณฑล
นครราชสีมาเป็นภาคอีสาน  

 อยา่งไรก็ตามต่อมาฝร่ังเศสเดินทางเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ขา้มาปกครอง
ประเทศลาวทาํใหไ้ทยตอ้งสูญเสียลาวซ่ึงเป็นดินแดนฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าโขงใหก้บัฝร่ังเศส เหลือเพียง
ลาวทางฝ่ังขวาซ่ึงกคื็อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนัน้ี 

 
วฒันธรรม และ คติความเช่ือในประเทศลาว จากหลกัฐานทางโบราณคดี  
 
ศาสนาพราหมณ์  

 ประเทศลาวเป็นประเทศท่ีมีการผสมผสานทางวฒันธรรมทั้งศาสนาพราหมณ์และ 
ศาสนาพุทธ อนัเป็นการนาํวฒันธรรมอินเดียท่ีส่งผา่นมายงัวฒันธรรมขอมมาผสมผสานร่วมกบัคติ
ความเช่ือแบบพื้นเมืองของลาว โดยเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของชาวลาวจวบจนกระทัง่
ปัจจุบนัน้ี ร่อยรอยของวฒันธรรมลาวและคติความเช่ือนั้นสามารถเรียบเรียงจากหลกัฐานทาง
โบราณคดี ไดด้งัน้ี 

                                                                    

 10 ศรีศกัร วลัลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน : แฉหลกัฐานทางโบราณคดีพลิกโฉมหนา้
ประวติัศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 285.  
 11 ธีรชยั บุญมาธรรม, “คนอีสานมาจากไหน”, 37. 
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 หลกัฐานในช่วงแรกของวฒันธรรมอินเดียท่ีพบในประเทศลาวปรากฏการคน้พบ
ลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอาเกตมีอายใุนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3-5 อนัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
การติดต่อแลกเปล่ียนสินคา้กบัอินเดียในช่วงยคุเหลก็ตอนปลาย  

 ในสมยัก่อนเมืองพระนคร  ปรากฏอาณาจกัรหน่ึงท่ีมีความสาํคญัคือ อาณาจกัรเจนละ   
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรเจนละคงตั้งอยูแ่ถบเมืองจาํปาศกัด์ิทางตอนกลางของลุ่มแม่นํ้ าโขง และใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ดินแดนแห่งน้ีก็คงตกอยู่ภายใตก้ารครอบครองของอาณาจกัรจมัปาเพราะ
เหตุว่าได้คน้พบจารึกภาษาสันสกฤตของพระเจ้าเทวานีกะ พระราชาแห่งอาณาจักรจัมปาซ่ึง
จดหมายจีนเรียกวา่ฟันเจนเฉง (Fan Chen-ch’eng) 

 จดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศชุ์ยให้ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัรเจนละก่อน พ.ศ.
1132 คือ ก่อนท่ีอาณาจกัรเจนละจะเขา้ปราบปรามอาณาจกัรฟูนันไดอ้ย่างสมบูรณ์ และก่อนท่ี
อาณาจกัรเจนละจะยา้ยราชธานีของตนลงมาทางทิศใต ้โดยกล่าววา่ “ใกลก้บัราชธานี(ของอาณาจกัร
เจนละ) มีภูเขาซ่ึงมีนามวา่หลิงเจียโปโพ (Ling-chia-po-p’o) บนยอดภูเขาแห่งน้ีมี   ศาสนสถานซ่ึงมี
ทหาร 1,000 คนคอยเฝ้ารักษาอยูเ่ป็นประจาํ เทวาลยัแห่งน้ีอุทิศถวายแต่เทพผูมี้นามว่า โพโตลิ (Pó-
to-li)  และมีการสังเวยมนุษยถ์วายแก่เทพองคน้ี์ดว้ย ทุกปีพระราชาจะเสด็จเขา้ไปในเทวาลยัเพื่อ
ทรงกระทาํการสงัเวยมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องในเวลากลางคืน” 12 
 อาณาจกัรเจนละปรากฏภูเขาซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของวดัภูและตั้งอยู่ใกลก้บัเมืองจาํปา
ศกัด์ิ (ประเทศลาวในปัจจุบนัน้ี) มีแท่งหินใหญ่อยู่ขา้งบน ซ่ึงอาจตรงกบัคาํนามภาษาจีนว่า หลิง 
(Ling คือ ลิงคบรรพต) และคาํนามภาษาโปรตุเกสท่ีใชเ้รียกเจดียคื์อคาํว่าโพโตลิ ศาสตราจารย ์
ยอร์ช เซเดส์ มีความเห็นว่า 2 พยางคแ์รกตรงกบัคาํว่า “ภทัเรศวร” ซ่ึงเป็นนามของเทพเจา้ท่ีบูชากนั
อยู่ท่ีวดัภูนั่นเอง อันเป็นนามน้ีเป็นนามของศิวลึงค์ ซ่ึงก็คือพระเจ้าภัทรวรมันพระราชาแห่ง
อาณาจกัรจมัปาไดส้ร้างข้ึนในพทุธศตวรรษท่ี 10 และอาณาจกัรเจนละอาจเลือกใชช่ื้อน้ีเพื่อแสดงถึง
ชยัชนะท่ีตนมีเหนืออาณาจกัรจมัปากเ็ป็นได ้13 

 ปราสาทวดัภู เป็นโบราณสถานท่ีนกัโบราณดีสันนิษฐานว่า สร้างข้ึนเม่ือสมยัท่ีเมือง
เศรษฐปุระ (เมืองหลวงของเจนละ) มีบทบาทควบคุมในเขตตอนใตข้องดินแดนอินโดจีน ผูส้ร้าง
อาจเป็นกษตัริยข์องเจนละองคใ์ดองคห์น่ึงท่ีครองราชยใ์นช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 โดย

                                                                    

    
12

  หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนย ์ถึง พ.ศ. 2000  (กรุงเทพ ฯ: 
สมาคมประวติัศาสตร์ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2535), 
150. 
  13เร่ืองเดียวกนั, 149-150. 
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วตัถุประสงคใ์นการสร้างศาสนาสถานแห่งน้ีเพื่อถวายแด่เทพภทัเรศวร (เทพเจา้แห่งจมัปา) และ 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการได้รับชัยชนะต่อจัมปาท่ีเคยครอบครองดินแดนจําปาศักด์ิมาก่อน
โบราณสถานดงักล่าวน้ีไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีสกัการะบูชาอยา่งต่อเน่ืองในพทุธศตวรรษท่ี 18   
 ร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ท่ีพบในประเทศลาวนั้นพบหลกัฐานต่างๆ ท่ีแสดงให้
เห็นว่าในยคุเจนละนั้นบา้นเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง และมีประเพณีต่างๆ รวมทั้งการนบัถือศาสนา
พราหมณ์ท่ีสืบทอดมาจากอาณาจกัรฟูนัน พระราชาเขมรในยุคเจนละยอมรับเอาประเพณีการตั้ง
ราชวงศ์ของพระราชาแห่งฟูนันดว้ย นักโบราณคดีเช่ือว่าศูนยก์ลางดั้ งเดิมของอาณาจกัรเจนละ
อาจจะอยูใ่นบริเวณวดัภู แถบเมืองจาํปาศกัด์ิในเขตตอนใตข้องลาวปัจจุบนัน้ีและในระยะต่อมาเจน
ละก็ได้ขยายอาณาเขตออกไปครอบคลุมบริเวณท่ีเป็นพระราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันน้ี
ทั้งหมดและยงัขยายอาํนาจต่อไปยงัดินแดนบางส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ดว้ย 14 

 หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่คติความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ปรากฏในพ้ืนท่ีของประเทศ
ลาวมาตั้งแต่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 11 จากหลกัฐานท่ีไดจ้ากบริเวณปราสาทวดัภู กล่าวคือ  
 โบราณสถานวดัภูแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ตวัเมืองเศรษฐปุระท่ีสร้างข้ึนใน  
ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 ส่วนท่ี 2 คือตวัเมืองท่ีอยูติ่ดกบัเทวาลยับนภูเขาและคงสร้างข้ึนมา
พร้อมกบัเทวาลยัหรือหลงัจากนั้นเลก็นอ้ย   ในการสร้างศาสนสถานแห่งน้ีนบัเป็นความสามารถ
ของสถาปนิกสมยัโบราณในการเลือกท่ีตั้งในภูมิประเทศงดงามเหมาะสมบนเนินเขา้ภูเกลา้ขนาดสูง 
1,200 เมตร ประกอบดว้ยทางเดินลดหลัน่ระดบัต่างๆ จากเนินเขาดา้นตะวนัออกไปยงัตะวนัตก
ถึงศาสนสถานซ่ึงมีลกัษณะจาํลองเขาไกรลาสอนัเป็นทีประทบัของพระอิศวร 15 
 กล่าวโดยสรุปส่ิงก่อสร้างของปราสาทวดัภูนั้นไดรั้บอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมแบบ
จาม (กลางพุทธศตวรรษท่ี 12-กลางพุทธศตวรรษท่ี 14) เน่ืองจากพื้นท่ีแห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
อาณาจกัรจมัปาท่ีมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเวียดนามใต ้ดงันั้นจึงอาจเป็นส่ิงก่อสร้างในสมยัแรกซ่ึงเป็น
อิทธิพลแบบจามท่ีเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลานั้น และต่อมาไดมี้การก่อสร้างเสริมโครงสร้างเดิม    

                                                                    

 14 มยรีุ  วีระประเสริฐ, เอกสารประกอบการเขา้ชมสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ใน
พระราชอาณาจกัรกมัพูชา (ระหว่างวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2543) (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543),  5. 
                        15

  เมธินี จิระวฒันา, “ปราสาทวดัภู,” นิตยสารศิลปากร 38, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 
2538), 90. 
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สมยัหลงั เม่ืออิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบเขมรแพร่มาถึงจึงปรากฏส่วนของอาคารศาสนสถานช่วง
กลางต่อออกมาทางดา้นตะวนัออกเช่ือมต่อกบัอาคารศาสนสถานอิฐหลงัเดิม 16 
 ในบริเวณศาสนสถานวดัภูมีการประดิษฐานศิวลึงคหิ์นทรายขนาดเลก็สูงประมาณ 17 
เซนติเมตร หลายช้ิน เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา ศิวลึงคเ์หล่าน้ีไดจ้ากการขุดคน้พบ เม่ือราว 
พ.ศ.2496 สอดคลอ้งกบัขอ้ความในศิลาจารึกวดัภู ท่ีบาทหลวง R.P.Couasnon แห่งวดัพระนอน เป็น
ผูค้น้พบเม่ือราว พ.ศ.2444 และ M.Barth ไดท้าํการแปลขอ้ความท่ีจารึก ศิลาจารึกหลกัน้ีเป็นภาษา
สันสกฤต จาํนวน 10 บรรทดั กาํหนดอายุรูปแบบตวัอกัษรสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 1 กล่าวถึง
เหตุการณ์ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 ว่าบนภูเขาน้ีมีการสร้างศาสนถานเรียกว่าลิงคปารวตะ 
(Lingaparavata) อนัหมายถึง ภูเขาแห่งลึงค ์(La montagne de linga) 17 
 นอกจากน้ีร่องรอยและหลกัฐานทางดา้นประติมากรรมท่ีพบท่ีปราสาทวดัภูยงัแสดงให้
เห็นถึงคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในประเทศลาว เช่น ภาพสลกัเล่าเร่ืองพิธีการการ
กวนเกษียรสมุทรบนหนา้บนัของมุขทางดา้นเหนือ (ภาพท่ี 33)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33  ภาพสลกัเล่าเร่ืองการกวนเกษียรสมุทรหน้าบนัของมุขดา้นทิศเหนือท่ีอาคารศาสน  

สถานประธานวดัภู 
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา , “ปราสาทวดัภู,” นิตยสารศิลปากร ,38 , 4 (กรกฎาคม -สิงหาคม 2538), 
110.   
 บริเวณพื้นท่ีลานท่ีตั้ งศาสนสถานปรางค์ประธานปรากฏภาพแผ่นหินสลกัตรีมูรติ 
(ได้แก่ พระพรหม พระอิศวร และ พระนารยณ์) อยู่ภายในซุ้ม  โดยด้านซ้ายเป็นพระนารายณ์ 

                                                                    

 16 เร่ืองเดียวกนั, 97. 
 17 เร่ืองเดียวกนั, 93.  
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ดา้นขวาเป็นพระพรหม ทั้งสององคอ์ยูใ่นอิริยาบถประทบันัง่ท่ามหาราชลีลา (ท่านัง่ชนัเข่าขา้งหน่ึง) 
ตรงกลางเป็นพระอิศวร (พระสทาศิวะ)  ประทบัยนืบนแท่น มี 5 เศียร 10 กร พระหตัถข์วาทรงพวง
ลูกปะคาํ พระหตัถซ์า้ยทรงตรีดา้มยาว (ภาพท่ี 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34  ภาพสลกัสทาศิวะ แวดลอ้มดว้ยพระพรหม และ พระนารายณ์ ท่ีวดัภู 
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา , “ปราสาทวดัภู,” นิตยสารศิลปากร ,38 , 4 (กรกฎาคม -สิงหาคม 2538), 
112. 
 
พุทธศาสนา  
 นอกจากศาสนาพราหมณ์จะเขา้มาในประเทศลาวตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 แลว้ 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 พุทธศาสนาไดเ้ผยแพร่เขา้มาในเวียงจนัทน์ดงัท่ีไดพ้บพระพุทธรูปแบบ
ทวารวดีในพื้นท่ีอาณาจกัรลา้นชา้ง 18 
 ในปลายปี พ.ศ.2511 ขณะท่ีรัฐบาลลาวกาํลงัสร้างเข่ือนนํ้ างึมได้มีการคน้พบ
พระพุทธรูปศิลาประทบัยืนปางประทานพร ขนาดเท่าคนจริง พระกรท่อนล่างทั้งสองหักหายไป 
เป็นฝีมือช่างแบบเดียวกบัสมยัทวารวดีในประเทศไทย พร้อมกบัพบจารึกภาษามอญโบราณอีกหลกั
หน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีขดุพบโดยบงัเอิญท่ีบา้นท่าลาด เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจนัทนอ์ยูใ่นบริเวณแม่นํ้างึม 
พระพุทธรูปองคน้ี์นกัโบราณคดีประมาณอายไุวร้ะหว่าง พ.ศ.1200-1400 ปัจจุบนัทั้งพระพุทธรูป
และศิลาจารึกเกบ็รักษาท่ีพิพิธภณัฑห์อพระแกว้ 

                                                                    

 18 หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประวติัศาสตร์ศิลปะประเทศใกลเ้คียง,พิมพ์คร้ังท่ี 5 
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 352. 
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 การคน้พบพระพุทธรูปและศิลาจารึกแบบทวารวดีในลุ่มนํ้ างึม ซ่ึงแต่เดิมมีความเขา้ใจ
วา่อิทธิพลของศิลปะทวารวดีไดเ้ขา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ในบริเวณจงัหวดั
ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธ์ุ และมหาสารคามเท่านั้นแต่ยงัไดพ้บหลกัฐานท่ีทาํให้ทราบว่าศิลปะ
ทวารวดียงัพบบริเวณจงัหวดัเลย และลึกเขา้ไปในดินแดนลาวข้ึนไปจนถึงลุ่มแม่นํ้างึมดว้ย 19 

 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญทางด้านพระพุทธศาสนาของประเทศลาว คือ
ประติมากรรมสลกันูนสูงท่ีบริเวณถํ้าวงัชา้ง ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ีเป็นเพิงผาขนาดใหญ่ในเขตเมือง
โพนโฮง แขวงนครเวียงจนัทน ์อยูห่่างจากเมืองเวียงจนัทน์ไปทางเหนือราว 67 กิโลเมตร เพิงผาแห่ง
น้ีมีการสลกัพระพทุธรูปท่ีผนงัถํ้า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

 กลุ่มท่ี 1 เป็นพระพทุธรูปนัง่ขนาดใหญ่แสดงวิตรรกะมุทรา 2 องค ์สูงประมาณ 5 เมตร 
(ภาพท่ี 35) 

 

 
 
ภาพท่ี 35 ประติมากรรมสลกันูนสูงพระพทุธรูปขนาดใหญ่  2 องค ์สนันิษฐานวา่สร้างใน 
 พทุธศตวรรษท่ี 21  
ท่ีมา : ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พระพุทธรูปสลกัท่ีผนงัถํ้าวงัชา้ง,” เมืองโบราณ 35, 2 (เมษายน-มิถุนายน 
2551), 91. 
 
 สาํหรับพระพุทธรูป 2 องค ์ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ แสดงปางวิตรรกมุทรานั้น เคยมี   
ผูก้าํหนดไวใ้นราวพทุธศตวรรษท่ี 17 แต่พระพกัตร์เป็นแบบทอ้งถ่ินลา้นชา้งช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานอีกประเภทท่ีพบคือจารึกซ่ึงพบท่ีถํ้าวงัชา้งซ่ึงตีความว่าน่าจะสร้างข้ึนในปี 

                                                                    

 19 สงวน บุญรอด, พทุธศิลปลาว (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2545), 49-50. 
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พ.ศ.2109 ตรงกบัรัชสมยัของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้่า พระพุทธรูป 2 องคน้ี์
น่าจะสร้างข้ึนภายหลงัเลียนแบบพระพทุธรูปปางวิตรรกมุทราท่ีมีอยูแ่ต่ดั้งเดิม 
  กลุ่มท่ี 2 เป็นพระพทุธรูป 3 องค ์สลกัเรียงแถวบนแผน่หินตั้ง มีเพิงหินเป็นหลงัคา 
มีพระพทุธรูปยนื 1 องค ์พระพทุธรูปปางสมาธิ 2 องค ์ 
  กลุ่มท่ี 3 เป็นพระพุทธรูป 5 องค ์องคก์ลางใหญ่กว่าองคอ่ื์น ประทบันัง่ขดัสมาธิ
ราบ แสดงปางวิตรรกะมุทราคลา้ยพระพุทธรูปสมยัทวารวดี ส่วนอีก 4 องค ์ขนาดเท่ากนั ประทบั
นั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิแบบท่ีพบทั่วไปในศิลปะทวารวดีทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยา่งไรก็ดีพระพุทธรูปทั้งหมดน้ียงัมีเคา้ของพระพุทธรูปใน
วฒันธรรมเขมรแบบบายนอยา่งมาก ดงันั้นจึงอาจเป็นศิลปะแบบทอ้งถ่ินราวคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษ
ท่ี 18 ลกัษณะเช่นน้ีพบหลายแห่งในภาคอีสานของไทยเช่นท่ี ภูพระ จงัหวดัชยัภูมิ และภูพระบาท 
จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงน่าจะเป็นวฒันธรรมร่วมสมยักนั  
 รูปสลกัท่ีถํ้าวงัชา้งเหล่าน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงหลกัฐานสําคญัของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศลาวช่วงท่ีมีการผสมผสานทางวฒันธรรมระหวา่งอิทธิพลศิลปะทวารวดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาค
อีสานตอนบนของประเทศไทย และอิทธิพลวฒันธรรมเขมรพฒันาจนเป็นเอกลกัษณ์แบบทอ้งถ่ิน 
ก่อนท่ีจะมีการสถาปนาอาณาจกัรลา้นชา้ง 20 นอกจากท่ีถํ้าวงัชา้งแลว้ ในบริเวณแหล่งโบราณคดี
เมืองชายฟอง ท่ีตั้งอยูใ่ตเ้มืองเวียงจนัทน์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีการคน้พบจารึกภาษาสันสกฤต 
สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (พุทธศตวรรษท่ี 18) ซ่ึงไดมี้การแปลโดย ศาสตราจารย ์หลุยส์ ฟีโนต ์
(Louis Finot) นกัโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการจดัตั้งโรงพยาบาล หรือโรคยา
ศาลา ปัจจุบนัจารึกหลกัน้ีอยูท่ี่พิพิธภณัฑห์อพระแกว้ นอกจากน้ียงัมีการคน้พบพระรูปเหมือนของ
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 สลกัดว้ยหินทรายประทบันัง่ปางสมาธิขดัสมาธิราบ 21 (ภาพท่ี36) ท่ีเมืองน้ีดว้ย
เช่นเดียวกนั  

 จากหลกัฐานทางโบราณคดี ซ่ึงพบท่ีนครเวียงจนัทน์ เมืองชายฟอง และ เมืองจาํปา
ศกัด์ิ ทาํให้สามารถสันนิษฐานไดว้่าพุทธศาสนาลทัธิมหายานไดแ้พร่เขา้มาสู่ประเทศลาวมาเป็น
เวลาชา้นาน เน่ืองจากพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงเล่ือมใสศรัทธาในลทัธิมหายานอยา่งลึกซ้ึง ดงัจะเห็น
ได้จากพุทธสถานท่ีพระองค์ได้สร้างไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย  
 

                                                                    

           
20

 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พระพุทธรูปสลกัท่ีผนงัถํ้าวงัชา้ง,” เมืองโบราณ 35, 2 (เมษายน-
มิถุนายน 2551), 90-96. 
 21 สงวน บุญรอด, พทุธศิลปลาว, 4. 
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ภาพท่ี 36 รูปเหมือนพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 หินทรายสลกั หนา้ตกักวา้ง 1 เมตรจากเมือง 
ชายฟอง พทุธศตวรรษท่ี 18 
ท่ีมา :  สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสานมหาวิทยาลนัมหาสารคาม,ท่องเมืองลาวจากหลกัฐาน
ทางโบราณคดี [ Online ], accessed 15 มีนาคม 2554. Available form http:// www.rinac.msu.ac.th 
 
 ปราสาทวดัภูทาํหนา้ท่ีเป็นพุทธสถานมาตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวจาํปาศกัด์ิและชาวลาวเร่ือยมา ในบริเวณห้องกลางท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป มี
ฐานชุกชีอิฐฉาบปูนประดิษฐานพระพทุธรูปหลายองค ์(ภาพท่ี 37) 
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ภาพท่ี  37  ภาพในหอ้งกลางท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป สร้างข้ึนหลงัจากอิทธิพลของ 
ศาสนาพราหมณ์  
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา, “ปราสาทวดัภู,”  นิตยสารศิลปากร  38 , 4 (กรกฎาคม -สิงหาคม 2538), 
111. 
 นอกจากแหล่งโบราณคดีเมืองชายฟองแลว้ยงัมีการคน้พบพระพุทธรูปแบบร่วมสมยั
กบัสุโขทยัดว้ยเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี38) 

 

 
 
ภาพท่ี 38  พระพทุธรูปท่ีสนันิษฐานกนัวา่ร่วมสมยักบัสุโขทยั ท่ีแหล่งโบราณคดีเมืองชายฟอง 
ท่ีมา : สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสานมหาวิทยาลนัมหาสารคาม,ท่องเมืองลาวจากหลกัฐาน
ทางโบราณคดี [ Online ], accessed 15 มีนาคม 2554. Available form http:// www.rinac.msu.ac.th 
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 ในสมยัของพระเจา้ฟ้างุม้มหาราช ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ชาวลาวยงัเช่ือในผแีถนดงัท่ี
พระนางแกว้เก็งยาอคัรมเหสีไดท้อดพระเนตรเห็นประชาชนของพระองค ์ตลอดจนเสนาอาํมาตย์
ราชมนตรี เจา้ขุนมูลนายทั้งในและนอกพระราชวงั พากนันับถือผีกระทาํพลีกรรม เน่ืองจากพระ
นางเคยนับถือพระพุทธศาสนาเม่ือคร้ังท่ีทรงประทบัท่ีประเทศกมัพูชาเม่ือพบชาวลาวประพฤติ
ปฏิบัติดัง น้ีพระนางจึงไม่อาจปฏิบัติตามได้พระนางจึงได้ทูลพระเจ้าฟ้างุ้มเพื่อขอให้นํา
พระพุทธศาสนามาประดิษฐานในประเทศลาว ดว้ยเหตุน้ีพระเจา้ฟ้างุม้มหาราชจึงไดท้รงแต่งตั้ง
ขา้ราชการเชิญพระราชสาส์นและเคร่ืองมงคลบรรณาการ เพื่อนาํพระพุทธศาสนาจากอาณาจกัร
ขอมเขา้มาเผยแพร่ในประเทศลาว 22 

 สาํหรับประเทศลาวพระพุทธรูปท่ีถือไดว้่าเป็นพระพุทธรูปท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองของ
ประเทศลาว คือ พระบาง  ซ่ึงตามตาํนานไดก้ล่าวว่า พระบางหล่อข้ึนในลงักาทวีปในปี พ.ศ.1417 
ต่อมากษตัริยเ์มืองอินทปัตถท์รงแต่งทูตไปทูลขอกษตัริยล์งักาเม่ือ พ.ศ.1599 พระพุทธรูปปางหา้ม
ญาติน้ีมีความสูง 83 เซนติเมตร มีนํ้ าหนกั 57 กิโลกรัม โดยพระบางไดรั้บการอญัเชิญจากอาณาจกัร
ขอมมายงัเวียงจันทน์ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม  และจากนั้ นจึงได้มีการอัญเชิญพระบางจากเมือง
เวียงจนัทน์ไปยงัเมืองหลวงพระบาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 กล่าวกนัว่าชาวลาวเดินทางไปบูชาพระ
บางเจา้อยา่งเนืองแน่นพร้อมกบัจดังานสมโภชมีมหรสพถึง 3 วนั 3 คืน 23 
 สมเดจ็กรมฯพระยาดาํรงราชานุภาพไดบ้รรยายถ◌ึงพระบาง ในสาส์นสมเดจ็ กล่าวคือ  

 “เร่ืองตาํนานพระบางนั้นหม่อมฉันเคยเห็นในหนังสือพงศาวดารลา้นช้างฉบบัท่ี 1 
กล่าวว่า เป็นพระพุทธรูปท่ีขอมสร้างข้ึน พวกลา้นชา้งไดไ้ปไวค้ราวหน่ึง แลว้จึงส่งกลบัคืนมายงั
ขอม เชิญลงเรือล่องตามแม่นํ้ าโขงลงไปถึงกลางทาง เรือล่มพระบางจมหาย แต่กระทาํปาฏิหาริย์
กลบัไปอยู่ท่ีเดิม (ทาํนองเดียวกบัตาํนานพระเข้ียวแกว้ในลงักา) เป็นเหตุให้ผูค้นนบัถือลือเล่ืองมา
แต่นั้ น (พิเคราะห์เข้ารอยกับคาํท่ีผูเ้คยเห็นพระบางเข้าบอกลักษณะเทอะทะไม่น่าชมเลย)  
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมูลเหตุให้เอาพระนามพระบางมาเรียกเขา้กบันามเมืองหลวง” 24 พระบาง
เป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายสุมยัตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี18 ถึงตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ตามศิลปะ
เขมรบายนตอนปลาย โดยมีพุทธลกัษณะประทบัยนืยกพระหตัถข้ึ์น น้ิวพระหตัถเ์รียงเสมอกนั พระ
พกัตร์ค่อนขา้งเป็นรูปส่ีเหล่ียม พระนลาฎกวา้ง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิก
ค่อนขา้งแบน พระโอษฐค์่อนขา้งบาง  (ภาพท่ี 39) 

                                                                    

 22 ลีลา  วีระวงศ,์ ประวติัศาสตร์ลาว, 36. 
           23

  สงวน บุญรอด, พทุธศิลปลาว, 59 

 24 เร่ืองเดียวกนั, 209. 
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ภาพท่ี 39  พระบาง พระพทุธรูปปางหา้มญาติองคน้ี์มีความสูง 83  เซนติเมตร  
ท่ีมา : Manop Jantran, Loas  [Online ], accessed 25 May  2009. Available from 
http://www.oknation.net 
 
 มีหลกัฐานท่ีสาํคญัท่ีแสดงถึงเห็นร่องรอยของพระพุทธศาสนาในประเทศลาวคือการ
สร้างศาสนสถาน และพระพทุธรูปท่ียงัคงปรากฏเร่ือยมาจนถึงสมยัพทุธศตวรรษท่ี 20-24 โดยมีการ
ผสมผสานกบัอิทธิพลจากประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เขมร ลา้นนา และสุโขทยั เป็นตน้ จนกลายเป็น
แบบสกลุช่างลาวอยา่งแทจ้ริง จากพื้นฐานทางจิตใจของชาวลาวนั้นมีความเอ้ืออาทร ซ่ือสตัย ์อาจจะ
เน่ืองมาจากการท่ีพวกเขารับเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเขา้มาในการดาํรงชีวิต แมจ้ะยงัคงมี
ความเช่ือในเร่ืองผแีต่พระพทุธศาสนากมี็บทบาทท่ีสาํคญัจนกลายมาเป็นจารีตประเพณีของชาวลาว
มาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี 
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ความเช่ือในเร่ืองผแีถนหรือผฟ้ีา  
 มีความเช่ือว่าผีแถน หรือ ผีฟ้า เป็นเทวดาท่ีอยู่บนฟ้ามีอาํนาจเหนือมนุษยท์ั้ งหลาย 

สามารถบนัดาลให้เกิดส่ิงต่างๆ ทั้งทางดี และ ทางร้ายต่อชีวิต คน สัตว ์ฉะนั้นมนุษยจ์ะตอ้งปฏิบติั
ตนใหถู้กตอ้งตามความประสงคข์องผฟ้ีาหรือแถน เพื่อท่ีจะใหแ้ถนมีความเมตตาและบนัดาลใหเ้กิด
ความสุขแก่ตนได ้ถา้ผูใ้ดกระทาํส่ิงท่ีไม่ถูกใจแถนก็อาจไดรั้บภยัพิบติั แถนท่ีกล่าวถึงในพงศาวดาร
คือ แถนหลวง แถนแต่ง และ แถนแนน แถนหลวงหรือ แถนฟ้าค่ิน เป็นหวัหนา้แถนทั้งปวงมีหนา้ท่ี
คอยควบคุมดูแลการปฏิบติังานของแถนให้เป็นไปตามปกติและตดัสินขอ้พิพาทต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความยติุธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากพงศาดารลา้นชา้ง (ขนุบรม) กล่าวถึง แถนหลวง  ไวว้า่  

   “ เม่ือนั้นราชาเจา้ แถนหลวงฟ้าคร่ืน 
     กจ่ิ็งเล่าพากยพ์ื้น รัสสีเจา้บอกเดิน 
     ฟังเยอ้เทเวศร์ ฝงูหมู่แถนหลวง 
      มหารัสสีเติน บอกเฮาอนัน้ี” 25 
 ทั้งน้ียงัพบแถนท่ีมีหนา้ท่ีสร้างสรรพส่ิงต่างๆ เช่น สร้างการสร้างงาน แถนแนน เป็นผู ้

ตั้งม่ิงขวญัของมนุษยท์าํใหช้ายหญิงไดพ้บกนัรักกนัและกาํหนดอายสุั้นยาวของมนุษย ์ 26 การติดต่อ
กบัมนุษยแ์ละแถนจะเกิดข้ึนเม่ือมนุษยเ์ผชิญปัญหาไม่สามารถแกไ้ขหรือควบคุมสถานการณ์ เช่น 
ฝนแลง้ นํ้าท่วม โรคระบาด มนุษยเ์ขา้ใจว่าเกิดจากอิทธิฤทธ์ิของแถนจึงไปเขา้เฝ้าหรือตั้งเคร่ืองเซ่น
บูชาเพ่ืออัญเชิญมาขจัดภัย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้ นอาจจะเป็นเร่ืองบุคคลหรือสังคมก็ได้ ผีฟ้าใน
พงศาวดารลาวนอกจากใหเ้ช้ือสายมาเป็นกษตัริยแ์ลว้ ยงัคอยควบคุมกษตัริยใ์หป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีให้
อยูใ่นครรลองของกษตัริย ์หากกษตัริยก์ระทาํส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ผีฟ้าจกัโกรธ (สูน) ดงัท่ีพญาลงัธิราช
ไม่ทรงธรรม ประชาชนและเสนาบดีจึงปลดพระองค์ออกจากกษตัริยโ์ดยอา้งอาํนาจของผีฟ้า 
นอกจากน้ีตาํนานโบราณเร่ืองทา้วฮุ่ง – ทา้วเจือง ก็ยงักล่าวถึงการขอโอรสจากผฟ้ีาและการเซ่นผฟ้ีา
ก่อนออกศึกสงครามซ่ึงสอดคลอ้งกบัคติความเช่ือในพงศาวดาร 27 

 พงศาวดารลา้นชา้งมีการกล่าวถึงพระยาแถนหลายสาํนวน ท่ีน่าสังเกตคือ เม่ือใดท่ีคน
เหล่านั้นไม่วา่จะเป็นเจา้นาย ขนุนาง หรือ แมแ้ต่ประชาชนเหล่านั้นเดือดร้อน พวกเขาก็จะขอพรต่อ

                                                                    

 25 สมบูรณ์ หอมสุวรรณ, ไทยพวนสุพรรณบุรี พงศาวดารลา้นชา้ง(ขนุบรม) ธรรมนูญ
การปกครองเมืองพวน-เชียงขวาง อกัษรไทยนอ้ย-ไทยปัจจุบนั, 69. 
 26 เร่ืองเดียวกนั, 86.  
 27 จารุวรรณ ธรรมวตัร, แลลอด พงศาวดารลาว สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน 
, 86-87. 
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พระยาแถน เน่ืองจาก พระยาแถนเป็นดั่งผูใ้ห้คุณ และ โทษต่อคน ดังตวัอย่างจากขอ้ความใน
พงศาวดารลา้นชา้ง 28 กล่าววา่  
 “ ...แถนสั่งให้ส่งขา้วปลาให้แถน คนทั้งหลายไม่ทาํแถนจึงให้นํ้ าท่วม ปู่เชิง ขุนคาน 
เอาไมม้าทาํแพแลว้หนีไปอยูเ่มืองฟ้า ต่อมาแถนบนัดาลให้นํ้ าแห้ง และส่งควายลงมาท่ีนานอ้ยออ้ย
หนูให้คนทาํนา ต่อมาควายตาย เกิดมีนํ้ าเตา้ปุงท่ีซากควาย ปู่ลางเชิงเอาเหลก็มาจ้ีนํ้ าเตา้ปุง คนไหล
ออกมา 3 วนั 3 คืน เป็นคนชาติพนัธ์ุต่างๆ ปู่ลางเชิงสอนให้คนทาํนา ทอผา้ ปู่ส่งท้าวบูลมมา
ปกครอง ทา้วบูลมมีลูก 7 คน ส่งไปปกครองดินแดนต่าง ...”  

 น้ีคือคุณสมบติัของพระยาแถนท่ียงัคงสืบทอดความเช่ือ และพิธีกรรมมายงัชาวลาวใน
สมยัต่อมา อนัจดัเป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิตของชาวลาวจนยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้

 
พธีิการบูชาแถน  

 ความเช่ือในเร่ืองของแถนเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ถึงสมยัปัจจุบนั บรรพ
บุรุษของชาวลาวไดท้าํการประกอบพิธีบูชาแถนอยา่งแพร่หลายทัว่ทั้งดินแดนท่ีมีชนชาติลาวอาศยั
อยู่นับตั้งแต่เขตท่ีเป็นภาคตะวนัตกตอนใตข้องประเทศจีนลงมาถึงเขตแม่นํ้ าโขงตอนใตแ้ม่นํ้ า
เจา้พระยาและไล่ไปจนถึงทางตอนเหนือของแถบมลาย ูเร่ืองราวน้ีคนรุ่นใหม่อาจจะเขา้ใจยากใน
เร่ืองความเช่ือของผีแถน แต่ผูท่ี้มีอายใุนสมยัก่อนสามารถเล่าเร่ืองเก่ียวกบัเมืองฟ้าเมืองแถนให้ฟัง
ไดแ้ละมีการประกอบพิธีไหวผ้ฟ้ีาท่ีเรียกวา่ “ลาํสอ้งผฟ้ีา”มีคาํกลอนท่ีเป็นคาํร้องท่ีใชใ้นการร้องเพื่อ
บูชาผีฟ้า หรือ แถนว่า  ซํ้ าอีกก่อน สองยามซํ้ าอีกก่อน ให้เจา้จบักินหมัน่ ๆ ขามโต ให้มนัเท่ียง สา
เยอ อีแม่ อวาเฮาเอย้ ... ” 29  

 ความเช่ือของชาวลาวท่ีมีต่อพระยาแถนมีอยู่มากจึงไดท้าํพิธีในการบูชาพระยาแถน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือจะแกไ้ขความเดือดร้อนท่ีฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ส่งผลให้การเพาะปลูกดีข้ึน 
อีกประการหน่ึงเป็นการประกอบพิธีเพื่อการฟ้อนบวงสรวงอนัยิ่งใหญ่ทาํให้พระยาแถนเกิดความ
สนใจจึงไดล้งมาเยี่ยมเยือนมนุษยก์ลุ่มท่ีสร้างความดีละเวน้ความชัว่และเม่ือตายไปแลว้ก็ขอให้ได้
กลบัไปอยูเ่มืองแถนอีก การประกอบพิธีบูชาแถนเพื่อแสดงผลงานของคุณงามความดีของตนหรือ
เพื่อขออภยัโทษท่ีตนไดล่้วงละเมิดก่อกรรมทาํบาปไวใ้นสมยัท่ีผา่นมาโดยทัว่ไปจะประกอบพิธีข้ึน
ปีละคร้ังในช่วงปลายฤดูแลง้เม่ือเร่ิมกา้วสู่ฤดูฝนทั้งยงัเป็นการขอฝนไปพร้อมกนั 

                                                                    

 28 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
 29 บุญมี เทบสีเมือง และ ป่ินวดี ศรีสุพรรณ, “การบูชาแถน : ประเพณีดั้งเดิมของชน
ชาติลาว,” พหุลกัษณ์สงัคมลุ่มแม่นํ้าโขง 6, 2 (กนัยายน-พฤศจิกายน  2551), 4. 
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 สาํหรับการประกอบพิธีบูชาแถนเพื่อขอฝนโดยเฉพาะนั้นอาจจดัข้ึนไดทุ้กเวลาท่ีเกิดมี
ฝนแลง้เป็นเวลายาวนานทาํใหผู้ค้นไม่ไดท้าํไร่นา ผนืดินแหง้แลง้พืชผลแหง้เห่ียวลม้ตายเป็นจาํนวน
มาก ถือว่าแถนทาํโทษคนท่ีไม่ดีท่ีทาํบาปจึงจาํเป็นตอ้งไดป้ระกอบพิธีบูชาแถนดว้ยการเอาใจแถน 
มีการจดัหาอาหารการกินมาเล้ียงผีแถนพร้อมกล่าวคาํไหวว้อนขอขมาลาโทษแถนแลว้จดัพิธีฟ้อน
เอาใจแถน การฟ้อนบูชาแถนโดยทัว่ไปเป็นการฟ้อนกบและตีฆอ้งบั้ง หรือ นักวิชาการลาว เช่น 
ท่านสุเนด โพธิสาน ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติลาวเรียกอีกอย่างว่า ฆอ้งบา้ง ซ่ึง
ประดิษฐ์ให้มีเสียงดงัดัง่เสียงกบร้อง ในบางทอ้งถ่ินก็ประดิษฐ์บั้งไฟจุดข้ึนไปสู่อากาศเพื่อให้แถน
เกิดความสนใจลงมาดูการประกอบพิธีกรรมของมนุษย ์

 ในดินแดนท่ีเป็นอาณาจกัรลาวโคตรบูรในสมยัก่อน (ดินแดนสองฝ่ังแม่นํ้ าโขงในเขต
ท่ีราบสูงโคราช) ประชาชนมีประเพณีการจุดบั้งไฟบูชาพระยาแถนมานานแลว้เขา้ใจว่ามีประเพณีน้ี
มาแลว้อยา่งนอ้ย 1,000 ปี ประเพณีจุดบั้งไฟบูชาพระยาแถนดงักล่าวน่าจะมีจุดประสงคเ์ดียวกนักบั
การฟ้อนกบและตีฆอ้งบั้งในขบวนแห่เซ้ิงบั้งไฟก็มีการเขียนหน้าตาให้ดาํมอมแมมให้เหมือนกบ
และมีการแสดงอวยัวะเพศชาย-หญิงในขบวนเซ้ิงสมยัก่อน มีการโยนคนลงปลกัตมคลา้ยคลึงกบั
การปล่อยกบลงนํ้ า 30 ในลาวพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัแถนในระดบัประชาชนประกอบข้ึนในเดือนเจียง
โดยให้เล้ียง ผีหมอ ผีฟ้า ผีแถน และ นิมนตพ์ระสังฆเจา้ขา้ปริวาสกรรม แสดงให้เห็นว่าพิธีกรรม
บูชาแถนนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในพระพทุธศาสนา 31 

 
ร่องรอยหลกัฐานของแถน 

 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 มีการคน้พบวตัถุหลายอยา่งอนัเป็นหลกัฐานยนืยนัและ
แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของชนชาติลาวในอดีตมีความเช่ืออย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัพระยาแถน เมือง
แถน เมืองคน ตามนิทานท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในช่วงตน้ นอกจากน้ี จากหลกัฐานโบราณวตัถุท่ีพบ และ 
ร่องรอยพิธีกรรม สามารถกล่าวไดว้า่บรรพบุรุษลาวมีจินตนาการเก่ียวกบัโลกเมืองแถนและเมืองคน
ว่าตั้งอยู่จุดใดและมีความสัมพนัธ์กนัแบบใดโดยมีการสร้างรูปจกัรวาลจาํลองข้ึนมาตามความเช่ือ
และความรู้สึกนึกคิดของตนในขณะนั้น ส่ิงท่ีบรรพบุรุษลาวไดส้ร้างไวใ้นอดีตยงัคงหลงเหลือเป็น
หลกัฐานมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงถูกคน้พบเป็นจาํนวนมาก เช่น หินดาวหรือฆอ้งบั้งหิน,ฆอ้งบั้งทอง

                                                                    

 30 เร่ืองเดียวกนั, 5-6. 
 31 จารุวรรณ ธรรมจกัร, พงศาวดารแห่งประเทศลาว คือ หลวงพระบาง เวียงจนัท ์เมือง
พวน และ จาํปาสกั , 87. 
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สาํริด,ภาพเขียนตามหนา้ผา และฝาผนงัถํ้า,ประเพณีการฟ้อนกบ และประเพณีการจุดบั้งไฟบูชา
แถน 

 ในปี พ.ศ.2526 มีการคน้พบหินสลกัจาํนวนหน่ึงท่ีภูขา้วลีบ ในเมืองปากแซง แขวง
หลวงพระบาง เป็นหินแกะสลกั 3 กอ้น (ภาพท่ี 40-42)  รูปดาวขนาดใหญ่มีรัศมีคลา้ยกบัดวงตะวนั 
ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ขวงหลวงพระบาง สาํหรับหินดาว กอ้นน้ี คุณบุญมี เทบสีเมือง 
นกัประวติัศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อธิบายไวว้่าหินดาวท่ีพบท่ีภูขา้วลีบ
นั้น มีอายุราว 3,000 ปีมาแลว้ และสันนิษฐานว่าหินดาวเป็นผูเ้ช่ือม และส่ือสาร ระหว่างเมืองฟ้า 
และ โลกมนุษย ์โดยเรียกหินท่ีพบน้ีว่า หินดาว 32 ในขณะน้ี  นายคาํแพง เกดตะวง นกัคน้ควา้ทาง
ประวติัศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกส่ิงท่ีพบวา่ ฆอ้งบั้งหิน  
 

 
 
ภาพท่ี 40  หินดาว จากภูขา้วลีบ เมืองหลวงพระบาง อายรุาว 3,000 ปี มาแลว้  
ท่ีมา : บุญมี เทบสีเมือง, นิทานพระยาแถน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 2552), 8.  
 

                                                                    

     
32

  บุญมี เทบสีเมือง, นิทานพระยาแถน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานนลาว : 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 2552), 8. 
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ภาพท่ี  41 หินดาว จากภูขา้วลีบ เมืองหลวงพระบาง อายรุาว 3,000 ปี มาแลว้  
ท่ีมา : บุญมี เทบสีเมือง, นิทานพระยาแถน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 2552), 8. 
 

 
 
ภาพท่ี  42 หินดาว จากภูขา้วลีบ เมืองหลวงพระบาง อายรุาว 3,000 ปี มาแลว้  
ท่ีมา : บุญมี เทบสีเมือง, นิทานพระยาแถน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 2552), 11. 

 จากบทความในเอกสารมรดกลา้นชา้ง ปีท่ี 1 เล่มท่ี 1 ประจาํเดือนมกราคม–มิถุนายน ปี 
พ.ศ. 2539  ของท่านคาํแพง เกดตะวง ไดเ้ขียนบทเสนอขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบักอ้นหินประหลาด
แต่ไม่ไดร้ะบุถึงสาเหตุของการสร้างวา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ในปี พ.ศ.2550  ท่านคาํแพง เกดตะวง
ไดไ้ปศึกษาฆอ้งบั้ง  ซ่ึงปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเวียงจนัทน์ มีลกัษณะรูปแบบท่ีแปลก
ประหลาดเป็นรูปดาวขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง และมีวงกลมเล็กๆ จาํนวนมากกระจายอยู่รอบๆดาว
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ขนาดใหญ่ จึงไดว้าดรูปจาํลองไวใ้นกระดาษเพื่อศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมอีก หินนั้นทาํให้นึกตรึก
ตรองทบทวนไปมาหลายคร้ังเก่ียวกบัพระยาแถนท่ีเคยไดย้ินมาแลว้ ทาํให้คุณคาํแพง เกดตะวง 
สันนิษฐานว่า “รูปในกอ้นหินประหลาดน้ีอาจเป็นรูปจาํลองซ่ึงประกอบไปดว้ยเมืองคน เมืองแถน 
ตามนิทานเก่าแก่เร่ืองพระยาแถน ท่ีเคยมีการเล่าสืบต่อกนัมาแต่โบราณ” 

 ดว้ยเหตุน้ี คุณบุญมี เทบสีเมือง นักประวติัศาสตร์ของลาว ไดว้ิเคราะห์งานวิจยัของ
ท่านคาํแพง เกดตะวง  จึงเช่ือว่ากอ้นหินสลกัซ่ึงคน้พบท่ีภูขา้วลีบแขวงหลวงพระบางนั้นเป็นรูป
จกัรวาลจาํลองซ่ึงคนลาวโบราณประดิษฐ์ข้ึนจากจินตนาการเบ้ืองตน้และมีการพฒันาดว้ยความนึก
คิดเก่ียวกบัจกัรวาลมาเป็นลาํดบั โดยเอาดาวดวงใหญ่หรือดวงอาทิตยเ์ป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฟ้า
หรือเมืองแถนเอารูป คน สัตว ์ธรรมชาติ ภูผา ป่าไม ้แม่นํ้ า เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคนหรือเมือง
เบ้ืองล่าง หินสลกัเหล่าน้ีอาจสร้างข้ึนมาในยคุหินใหม่ก่อนยคุโลหะก่อนท่ีจะมีการประดิษฐฆ์อ้งบั้ง
ข้ึนมา 33   

 นอกจากการประดิษฐหิ์นดาวแลว้บรรพบุรุษลาวยงัไดมี้การวาดภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบพิธีฟ้อนกบเพื่อขอฝนจากพระยาแถนไวท่ี้บริเวณชะง่อนหิน หน้าผาและฝาผนงัถํ้าหลาย
แห่งท่ีชาวลาวก่อตั้งชุมชนข้ึน ทั้งในบริเวณแม่นํ้ าโขงทางตอนใต ้เขตแอ่งแม่นํ้ าเจา้พระยา และ ทาง
ตอนเหนือของสุวรรณภูมิ เช่น เขตยนูนานหรือกวางสีเป็นภาพเขียนท่ีเก่ียวกบัการฟ้อนกบท่ีชาวลาว
เขียนไวต้ามหนา้ผา และ ฝาผนงัถํ้า ปัจจุบนั มีการวาดภาพลงบนชะง่อนหินท่ีแขวงหลวงนํ้ าทา และ 
พื้นท่ีประเทศไทยพบภาพเขียนท่ีหนา้ผาลายท่ีภูเขาแดงจงัหวดักาญจนบุรี  โดยบอกเล่าถึงพิธีในการ
ฟ้อนกบเพ่ือท่ีจะขอฝนจากพระยาแถน คนลาวโบราณเช่ือว่ากบเขียดเป็นสัตวท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
ผลต่อพระยาแถน เม่ือใดท่ีกบเขียดร้องข้ึนมาพร้อมกนัจะทาํใหพ้ระยาแถนบนัดาลฝนใหต้กลงมายงั
โลกมนุษย ์  

 หลกัฐานท่ีสําคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํพิธีบูชาแถนคือกลองมโหระทึก  
ดร.สุเนด โพทิสาน ผูอ้าํนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติลาว กล่าวว่า กลองมโหระทึก เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้บบพิเศษโดยดา้นหนา้และดา้นหลงัของกลองน้ีมกัจะประดบัดว้ยลวดลายต่าง ๆ 
เป็นรูปเรขาคณิต เป็นรูปสัตวข์นาดเลก็ เช่น กบ ปลา นก ไวบ้นหนา้กลอง กลองน้ีจะจะใชใ้นพิธีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระยาแถนในการขอฝน ในใจกลางของแผน่กลมจะมีการประดบัประดาเป็นวงแหวน

                                                                    

  33 เร่ืองเดียวกนั, 6.  
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อย่างสวยงามด้วยรูปสัตว์ เช่น ปลา  ดอกไม้ และนก นอกจากน้ียงัพบมีรูปกบทับบนกลอง
มโหระทึกเป็นตวัแทนของฤดูฝนซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง 34 

 ความเช่ือในการสร้างรูปจาํลองของจกัรวาลท่ีปรากฏในกลองมโหระทึกของประเทศ
ลาวไดรั้บการคน้พบในปี พ.ศ.2528 โดยขดุพบท่ีเมืองเวียงจนัทน์  จาํนวน 3 ใบ ลกัษณะเป็นกลอง
หล่อดว้ยสําริดดว้ยกรรมวิธีแทนโลหะดว้ยข้ีผึ้ง เส้นผ่าศูนยก์ลางหน้ากลอง 66 เซนติเมตร สูง 47 
เซนติเมตร  มีลวดลายดาวหรือดวงอาทิตย ์12 แฉก ปลายแฉกทบับนลายวงกลมคู่ขนานซอ้นกนั    3 
วง มีลายแถววงกลมขนาดเลก็ซอ้นกนั 3 วง 35 และยงัปรากฏรูปกบประดบัเป็นลวดลายหนา้กลอง
มโหระทึกดว้ยเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 43-44) 
 

 
 
ภาพท่ี 43  ภาพหนา้กลองมโหระทึกท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ประเทศลาว มีอายตุั้งแต่พทุธศตวรรษ 
 ท่ี 3-24  
ท่ีมา  :  เมธินี จิระวฒันา , กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร,  2546), 168. 
 
 
 

                                                                    

 34 สุเนด โพทิสาน (ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติลาว), “แนวโน้มการศึกษา
ประวติัศาสตร์ลาวในมยัโบราณ,” ใน การศึกษาประวติัศาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไท  
(กรุงเทพฯ : สาํนกังานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545), 74.  
 35 เมธินี จิระวฒันา, กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานัก
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546), 124. 
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ภาพท่ี 44  ประติมากรรมลอยตวัรูปกบบนส่วนหน้ากลองมโหระทึก เมืองเวียงจนัทน์ ประเทศ

ลาว มีอายตุั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 3-24  
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา, กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร,  2546), 168. 
 

 ในอดีตบรรพบุรุษของชาวลาวไดท้าํการประดิษฐ์รูปของจกัรวาลจาํลองข้ึน โดยมีการ
ทาํรูปดาวใหญ่ท่ีมีสัญลกัษณ์ของเมืองแถนและถือกนัว่าเป็นถ่ินฐานบา้นเดิมของตนและมีจุดหมาย
ปลายทางท่ีจะกลบัมาหลงัจากการดาํรงชีวิตของมนุษยส้ิ์นสุดลง ช่ือของลาวก็มีการสันนิษฐานไดว้่า
อาจมาจากคาํว่าดาวในทางภาคเหนือแหลมสุวรรณภูมิมีการออกเสียง ด เป็น ล เช่นการออกเสียว
ดาวเป็นลาว ดงันั้นช่ือของลาวจึงกลายเป็นช่ือเรียกของพวกเขาแต่นั้นมา ประเด็นน้ีท่านเจา้คุณพระ
ธรรมธีรราชมหามุณี ไดมี้การกล่าวไวใ้นหนงัสือพิมพร์ายเดือนโยนกว่า ลาวอาจจะเพ้ียนมาจากคาํ
ว่า ดาว ซ่ึงหมายถึงฟ้า หรือ สูงสุด และพวกลาวมีถ่ินฐานเดิมมาจากพวกจีน และถือไดว้่าเป็นผูท่ี้มี
ความเจริญสืบเช้ือสายมาจากแถน ซ่ึงหมายถึงคาํว่าฟ้า ดว้ยเหตุน้ีชาวลาวจึงใชด้าวท่ีมีขนาดใหญ่
หรือดวงอาทิตยเ์ป็นเคร่ืองหมายประจาํเผ่าและเรียกพวกตนว่าคนดาว หรือ ลาว คนจีนไดเ้รียกคน
ลาวท่ีติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานว่าอ้ายลาว เอกสารของจีนเช่น เอกสารในสมัยราชวงศ์ฮั่น 
ราชวงศถ์งั และ ราชวงศห์มิง เรียกคนลาววา่เหลียว 36 

                                                                    

 36 บุญมี เทบสีเมือง และ ป่ินวดี ศรีสุพรรณ , “การบูชาแถน : ประเพณีดั้งเดิมของชน
ชาติลาว”, 1-3 
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คติความเช่ือเกีย่วกบัพระราหูในวฒันธรรมลาว 
 วฒันธรรมลาว มีคติความเช่ือท่ีน่าสนใจซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลท่ีไดรั้บมาจาก

วฒันธรรมอินเดียโดยผ่านประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือ คติความเช่ือพระราหูซ่ึงปรากฏร่องรอย
หลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบริเวณโบราณสถานปราสาทวดัภู โดยเป็นทบัหลงัตกแต่งอยูเ่หนือปราสาท
แห่งเมืองจาํปาศกัด์ิ ซ่ึงปรากฏหลกัฐานการสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11-18 อนัเป็นร่องรอย
หลกัฐานของศาสนาพราหมณ์  และ พทุธศาสนามหายาน ในประเทศลาว ในช่วงแรก ๆ  

 คติความเช่ือในพระราหูในประเทศลาว มีความสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
คือ ตาํนานสุริยคราส และ จนัทรคราส จากงานวิจยัของคุณ ปฐม หงส์สุวรรณ ไดท้าํการสัมภาษณ์
ชาวลาว เก่ียวกบัคติความเช่ือของพระราหูกบัปรากฏการณ์สุริยคราส และ จนัทรคราส  ในบริเวณ
ในเมืองจาํปาศกัด์ิ เมืองเวียงจนัทน์ งานน้ีผูว้ิจยัสังเกตว่าคนลาวนอกจากจะเรียกว่า ปรากฏการณ์ 
ราหูอมจันทร์ หรือ จันทรคราส ว่า กบกินเดือน และ กบกินตะเว็น และ เรียกราหูว่า ราหูสูน 
หมายถึงการเกิดจนัทรคราส  และ สุริยคราส  พบว่าคนลาวนอกจากจะเรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีว่ากบกิน
เดือนแลว้ยงัเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ราหูสูน หมายถึงการเรียกเหตุการณ์หน่ึงระหว่างเกิดสุริยคราส และ 
จนัทรคราส  ส่วนจนัทรคราสคนลาวบางคร้ังเรียกว่า ราหูสูนพระจนัทร์ และสุริยคราสจะเรียกว่า 
ราหูสูนพระอาทิตย ์ 

 ความหมายของคาํว่า สูน 37 ในภาษาลาวหมายถึงโกรธ แคน้ โมโห แสดงใหเ้ห็นว่าคน
ลาวมีการอธิบายคาํเรียกช่ือเหตุการณ์ให้สอดคลอ้งกบัตาํนาน กล่าวคือ ถา้เขียน สูรย ์ซ่ึงเป็นภาษา
บาลี สนัสกฤตจะหมายถึงพระอาทิตย ์หรือ สุริยคราส และ จนัทรคราสก็ได ้แต่ชาวลาวเขียนว่า สูน 
ซ่ึงหมายความถึง โกรธ โมโห หรือ แค้น สําหรับตํานานของปรากฏการณ์สุริยคราส และ 
จนัทรคราสชาวลาวนิยมการเรียก กบกินเดือน มากกว่าท่ีจะเรียกว่า ราหูสูนพระอาทิตย ์หรือ ราหู
สูนพระจนัทร์ตาํนานราหู หรือ กบกินเดือนในลาวมาจากคาํบอกเล่าของชาวลาว โดย ปฐม หงส์
สุวรรณ ซ่ึงไดท้าํการวิจยัตาํนานสุริยคราส และ จนัทรคราสของชนชาติลาว  ไดท้าํการสัมภาษณ์
ผูค้นท่ีเมืองจาํปาศกัด์ิ  ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
 1.เมืองจาํปาศกัด์ิ  มีพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์ เป็นพี่นอ้งกนัเม่ือทั้งสองยงัมีชีวิตอยู่
ทั้งสองไม่ค่อยถูกกนัชอบทะเลาะผดิใจกนัเสมอ  เม่ือทั้งสองตายจากกนัก็ยงัมีเวรกรรมจึงไดบ้งัแสง
แกลง้กนั คนเมืองลุ่มกลวับา้นเมืองไม่มีแสงสว่างจึงไดช่้วยกนัส่งเสียงโห่ร้อง ตีกลอง เคาะไม ้แบก
ไล่ผท่ีีเขา้คน  

                                                                    

 37 ปฐม หงส์สุวรรณ, “การวิเคราะห์ตาํนานสุริยคราส และ จนัทคราส ของชนชาติไทย” 
(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 86. 
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 2.เมืองจาํปาศกัด์ิ  ตั้งแต่ในสมยัอดีต พระอาทิตยเ์ป็นพี่ และ พระจนัทร์เป็นน้อง ทั้ง
สองมีความรักใคร่กนัมาก เม่ือตายไปแลว้จึงไดม้าพบกนั กเ็ลยเรียกส่ิงท่ีพบวา่ กบกินเดือน ชาวบา้น
จะช่วยกนัตาํครกตาํสาก ตีฆอ้งตีกลองไม่ใหส้ามารถท่ีจะกินได ้บางคนก็เยบ็ผา้เวลากบกาํลงัจะกิน
เดือนจะเอาเงินมาใส่ถุง ชาวลาวเช่ือว่าเป็นผลดีต่อตวัเอง ความเช่ือโบราณเร่ืองของกบกินเดือนเรา
จะตอ้งช่วยกนัเม่ือยามทุกขย์าก อดขา้ว อดนํ้า ดงัคาํท่ีวา่ “ ขา้วซิหนีปลา ปลาซิหนีนํ้า” 
   3.เมืองจาํปาศกัด์ิ มีอา้ยนอ้งสองคน คนอา้ยช่ือวา่ทิด คนนอ้งช่ือจนัทั้งสอง
มีความรักใคร่กลมเกลียวกนัมาก เม่ือตายไปแลว้เกิดเป็นพระจนัทร์ และ พระอาทิตย ์เม่ือทั้งสอง
โคจรมาใกลก้นั กจ็ะเขา้มาเยีย่มยามถามข่าวคร้ังหน่ึง 
 4.ในเอกสารนิทานชุดเอเชีย ไดก้ล่าววา่ชาวลาวเรียกปรากฏการณ์จนัทรคราสวา่ กบกิน
เดือน โดยมีเร่ืองเล่าวา่ ดวงจนัทร์ตกอยูอ่นัตราย กบกาํลงัพยายามท่ีจะกลืนดวงจนัทร์ซ่ึงส่องแสงอยู่
บนทอ้งฟ้าและปล่อยให้โลกตกอยู่ในความมืดมิดหากกบกินเดือนสาํเร็จมนัจะทาํอะไรต่อมิอะไร
ต่อไปไม่มีใครรู้ มนัอาจจะกินโลกมนุษยต่์อไปได ้ดงันั้นทุกคนควรจะต่ืนตวัป้องกนัโลกของเราไว้
เราควรจะช่วยกนัทาํเสียงดงั เพื่อไล่กบไปใหห่้างจากโลกของเรา จงยงิปืน จงตีกระทะ จงตีกลอง จง
ตีฉาบ จงจุดประทดั จงตะโกน จงโห่ร้องให้ดงัลัน่พร้อมกนั ชาวลาวไดป้ฏิบติัเช่นน้ีมานานหลายปี 
และ ทาํให้เจา้กบท่ีมากินเดือนตอ้งตกใจหนีไป เราตอ้งทาํใหเ้จา้กบตวัร้ายตกใจกลวัเช่นน้ีทุกคร้ังท่ี
มนัมากินเดือน  
 5.จากหนงัสือ Legend of The Lao : A Compilation of Legends and other Folklore of 
the Lao people  ตาํนานสุริยคราสและจนัทรคราสหรือเร่ืองกบกินเดือนสาํนวนน้ี ไดมี้การสรุป
ความจากตาํนานของไทลาวท่ีเป็นภาษาองักฤษช่ือว่า The Frog that Eat the Moon ไดเ้รียบเรียงโดย 
Xay Kaignavongsa and Hugn Fincher เน้ือเร่ืองกล่าวถึงการรับรู้ของชาวไทยลาวเก่ียวกบัการเกิดสุ
ริยคราสและจนัทรคราสวา่ ชาวลาวจะรู้ดีว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเพราะว่าพระจนัทร์กาํลงตกอยูใ่น
อนัตราย  กบกินเดือน หรือ ท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าจนัทรคราส มกัพยายามท่ีจะกลืนกินแสงสว่าง
แห่งฟากฟ้าไป และปล่อยให้โลกตกอยู่มนความมืด ถา้กบกินเดือนสําเร็จจะทาํอย่างไรต่อไป มกั
อาจจะกินโลกใหต้กอยูใ่นความมืดต่อไป 
 6.ตาํนานอีกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในเร่ืองของพระยาแถน38 กล่าวไวว้่า เม่ือเกิด
ความแห้งแลง้เน่ืองจากพระยาแถนไม่บนัดาลใหฝ้นตกตามฤดูกาลชาวลาวจึงไดฟ้้อนกบเพื่อขอให้
พระยากบช่วยให้พระยาแถนบนัดาลให้เกิดฝนตก ดงันั้นพระยากบจึงส่งเสียงร้องไปยงัพระยาแถน

                                                                    

 38 บุญมี เทบสีเมือง และ ป่ินวดี ศรีสุพรรณ, “การบูชาแถน : ประเพณีดั้งเดิมของชน
ชาติลาว”, 5. 
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เพื่อส่งสัญญาณขอฝน  อย่างไรก็ตามพระยาแถนก็ยงัไม่บนัดาลให้เกิดฝนจึงทาํให้พระยากบตอ้ง
แผลงฤทธ์ิเหาะข้ึนไปเบ้ืองบนฟ้าและกินดาวกินเดือนให้สูญหายไปจากทอ้งฟ้าอนัเป็นอาณาเขต
ของพระยาแถน เม่ือพระยาแถนเห็นกบกินเดือนดงักล่าวก็ขอใหก้บคลายเดือนออกมาโดยใหค้าํมัน่
สัญญาว่าจะบนัดาลให้ฝนตกลงมาในเมืองมนุษยเ์ป็นการตอบแทนดว้ยเหตุน้ีจึงมีคาํศพัทใ์นภาษา
ลาวเรียกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีว่า “กบกินเดือน” ตรงกบัภาษาองักฤษท่ีว่า Eclipse of the Moon 
(จนัทรุปราคา) ชนชาติลาวเผา่จว้งในเขตปกครองตนเองกวางสีจว้งก็มีประเพณีการนบัถือกบเขียด
เช่นกนัพวกเขาเรียกเขียดว่าแม่ยา่เขียด “ยา่ขะเหว่” ตรงกบัคาํลาวในภาษาลาวลา้นชา้งท่ีว่า “พระ
ยากบ” 
 วรรณกรรมเร่ืองทา้วจนัทะคาด 39 ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นวรรณกรรมท่ีเก่าแก่ของชาวลาว เช่ือ
ว่าอาจจะเป็นตน้เคา้ในเร่ืองของตาํนานสุริยคราส และ  จนัทรคราส หรือ กบกินเดือน ของคนลาว
มาจนถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากวรรณกรรมชาดกพ้ืนบา้นเร่ืองทา้วจนัทะคาด ซ่ึง
เป็นปัญญาสชาดกของลาว เร่ืองของทา้วจนัทะคาดก็เปรียบไดก้บัเร่ืองจนัทคาธชาดก ในปัญญาส
ชาดกของพระพุทธศาสนาเป็นการเยี่ยมเยยีนกนัของตวัละครพี่นอ้งคือ สุริยคราส และ จนัทรคราส  
ดงันั้นเร่ืองราวของราหูในลาวอาจเป็นการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนาและความเช่ือแบบ
พื้นเมืองเช่นความเช่ือในตาํนานของพระยาแถนท่ีมีปัญหากบักบจนก่อให้เกิดตาํนานเร่ืองราวของ
กบกินเดือนข้ึนมา  

 ผู ้วิจัยได้เ ดินทางเพ่ือลงพื้นท่ีประเทศลาวในเมืองหลวงพระบาง  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูว้ิจยัพบว่าชาวลาวจะเรียกราหูอมจนัทร์ว่ากบกินเดือน และจะไม่มี
การเรียกว่ากบกินตะวนั อีกทั้งชาวลาวยงัเช่ือว่ากบคือเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัยงัคง
นาํมาแต่งนิยายท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือเร่ืองกบกินเดือนแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวลาวกย็งัคงเช่ือเร่ืองราวกบ
กินเดือน หรือ ราหูอมจนัทร์ มาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี   

 
คติการสร้างพระราหูในวฒันธรรมลาวจากหลกัฐานทางโบราณคดี  

 ศาสตราจารย ์ยอร์ช เซเดส์  กล่าวว่า ศูนยก์ลางของศิลปะลาว คือ เวียงจนัทน์ , หลวง
พระบาง และ เชียงขวาง ถือไดว้่าเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีมีความสาํคญัอนัสมควรท่ีจะไดรั้บการ
การดูแลรักษา ไม่เพียงแต่จะปรากฏศิลปะทางพทุธศาสนาเท่านั้นแต่ยงัมีศิลปะในศาสนาพราหมณ์ท่ี

                                                                    

 39 ปฐม หงส์สุวรรณ , “การวิเคราะห์ตาํนานสุริยคราส และจนัทคราส ของชนชาติ
ไทย”, 83. 
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เจริญงอกงามในประเทศลาวดว้ยเช่นเดียวกนัซ่ึงถือไดว้่าเป็นรูปแบบหลกัในการตกแต่งแห่งศิลปะ
ลาว 

 การสร้างงานสถาปัตยกรรมของลาวโดยมากเป็นการสร้างวดัซ่ึงมีอิทธิพลการสร้าง
สถาปัตยกรรมจากประเทศเพ่ือนบา้น โดยเขา้มาผสมผสานกบัรูปแบบพื้นเมือง 40 พุทธศาสนิกชน
ชาวลาวไดส้ร้างศิลปะเพื่อตกแต่งภายในพุทธสถาน เช่น ภาพประดบัตกแต่งจากเร่ืองรามายณะ, 
อสูร ,ราหู,ครุฑ ,กินรี และนาค เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบของประตู หน้าต่าง หรือ บริเวณ
หนา้บนัของอุโบสถ  

 ศิลปะลาวมีช่ือเสียงทางด้านเคร่ืองประดับตกแต่ง ผลงานทางด้านศิลปะของลาว
ทั้งหมดมีอายไุม่มากนกั และไม่ค่อยไดรั้บการเอาใจใส่ จากบรรดานกัปราชญเ์ท่าท่ีควร อาณาจกัร
ลา้นชา้งไดต้ั้งข้ึนตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 และศิลปะลาวก็มกัไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศ
ใกลเ้คียงและประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารยห์หม่อมเจา้ สุ
ภทัรดิศ ดิศกลุ ทรงตั้งขอสนันิษฐานว่า ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าศิลปะลาวอาจเป็นศิลปะมีลกัษณะของ
ความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงไม่มีการผสมผสานกบัศิลปะของประเทศเพ่ือนบา้นกเ็ป็นได ้41 

 หลายร้อยปีหลังเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็ปรากฏงานประติมากรรมซ่ึงมีลักษณะ
เก่ียวขอ้งกบัทวารวดีท่ีพบในประเทศไทยและเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งหายากในลาวตั้งแต่พุทธศตวรรษ   
ท่ี 13 ในขณะเดียวกันศิลปะในศาสนาพราหมณ์แบบสมัยก่อนเมืองพระนครของขอมก็เร่ิม
ประดิษฐานลงทางใตข้องลาวในเขตจาํปาสกั ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดคือศาสนาสถานวดัภู ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นศาสนสถานท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในสมยัก่อนเมืองพระนคร 42 

 ศิลปะทางบริเวณตะวนัออกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้าจส่งผลให้มีการ
ประดิษฐานพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ลงในแถบเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือ
ของเวียงจนัทน์ข้ึนไป ในการสร้างวดัในพุทธศาสนาซ่ึงมกัสร้างในสมยัหลงัท่ีมีวิหารเป็นส่วน 
สาํคญัซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบลูกผสมท่ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายแบบ ความแตกต่างของแต่ละ
แบบข้ึนอยู่กบัลกัษณะของแผนผงัและรูปทรง โดยอาจจะมีประเพณีทอ้งถ่ินแปลก ๆ และอิทธิพล
จากแหล่งต่างๆ เขา้มาผสมผสานอยูด่ว้ย 

                                                                    

 40  Virachith Keomanichanh, India&Loas (A study in Early culture contacts) (New 
Delhi : Books Today, 1979), 132-135. 
 41 หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ประวติัศาสตร์ศิลปะประเทศใกลเ้คียง, 351. 
 42 หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ, ศิลปะลาว เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา  
104201 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2550 ), 1-2. 
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 พระราหูท่ีพบในช่วงแรกซ่ึงถือได้ว่าเก่าแก่เป็นอย่างมาก เป็นไปตามแบบศาสนา
พราหมณ์ มีลกัษณะของหนา้กาลโดยพบประดบัตกแต่งเป็นทบัหลงัเหนือประตูทางเขา้สู่หอ้งกลาง
ท่ีประดิษฐานรูปเคารพจาํหลกัรูปพระอินทร์ทรงช้างไอยราพตประทบัเหนือหน้ากาลคายท่อน
มาลยั43 (ภาพท่ี45) 

 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพสลกัทบัหลงัเหนือประตูกลาง ภาพพระอินทร์ทรงชา้งไอยราพตประทบัเหนือ 
                หนา้กาล พทุธศตวรรษท่ี 16  
ท่ีมา :  เมธินี จิระวฒันา “ปราสาทวดัภู,” นิตยสารศิลปากร 38, 5 (กนัยายน-ตุลาคม 2538), 110. 
 
 นอกจากน้ีในบริเวณดา้นหน้าของมุข มีการตกแต่งส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ทบัหลงัของมุข
ทางดา้นใต ้สลกัภาพเทพเจา้ประทบัเหนือหน้ากาล ในซุม้และคายท่อนพวงมาลยั ตอนปลายของ
ลายท่อนมาลยัทั้งสองขา้งมีภาพบุคคลขนาดเลก็ ตอนล่างสลกัรูปคล่ืนทะเลนํ้ านมอนัเป็นท่ีประทบั
ของพระนารายณ์ 44 (ภาพท่ี 46) 
 

                                                                    

 43 เมธินี จิระวฒันา, “ปราสาทวดัภู”, 95 . 
 44 เร่ืองเดียวกนั, 96. 
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ภาพท่ี 46   ทบัหลงัทางดา้นใตข้องมุขกลางอาคารศาสนสถานประธานวดัภู พทุธศตวรรษท่ี 16 
ท่ีมา :  เมธินี จิระวฒันา “ปราสาทวดัภู,”  นิตยสารศิลปากร 38, 5 (กนัยายน-ตุลาคม 2538), 110. 
 
 ภายหลงัจากท่ีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เส่ือมลงรูปแบบการสร้างพระราหูใน
พระพุทธศาสนาปรากฏข้ึน สําหรับการสร้างพระราหูในพระพุทธศาสนาในประเทศลาวเร่ิมพบ
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21  ในเมืองหลวงพระบาง ท่ีวดัเชียงทอง ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระไชย
เชษฐาธิราช  ในปี พ.ศ.2102  รูปแบบในการสร้างท่ีพบนั้นคือ เป็นประติมากรรมปูนป้ันมีลกัษณะ
ใบหน้าคลา้ยยกัษไ์ม่มีลาํตวั  มีสีเขียว  สวมมงกุฎ มือกาํลงัทาํท่าจบัพระจนัทร์เพื่อท่ีจะทาํการอม
พระจนัทร์ไวใ้นปากท่ีคลา้ยกบัในประเทศไทยซ่ึงพบบริเวณหน้าบนัของอุโบสถเก่าของวดัเชียง
ทอง 45 (ภาพท่ี 47) 
  

                                                                    

 45 Denise Heywood, Ancient  Luang Prabang (Bangkok : River Books, 2006), 54. 
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ภาพท่ี 47  ภาพสลกัปูนป้ันของพระราหู บริเวณหนา้บนัอุโบสถวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระ 
 บาง พทุธศตวรรษท่ี 21 ตอนตน้  (พ.ศ.2102) 
 

 เม่ือถึงพุทธศตวรรษท่ี 23 ประติมากรรมราหูท่ีพบในหลวงพระบาง ปรากฏการสร้าง
ทั้ง ประติมากรรมปูนป้ัน  และ งานสลกัไม ้ในงานประติมากรรมแบบปูนป้ันมีรูปแบบท่ีแปลกตา
นั่นคือ การสร้างประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลม เช่นท่ี วดัสีพุดทะบาดทิบพาราม ท่ี
บริเวณอุโบสถเก่า  และ ท่ีวดัอารามกาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 23 ลกัษณะของพระราหูกาํลงันาํ
มือทั้งสองจบัท่ีปากของตนเอง 46 (ภาพท่ี48-49)   
 สําหรับสิม หรือ อุโบสถ ของประเทศลาวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด เช่นสิมโปร่งและสิม
ทึบ การสร้างงานประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลมในประเทศลาวนั้นพบอยูใ่นสิมทึบซ่ึง
อาจเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของช่างหลวงพระบางท่ีตอ้งการสร้างประติมากรรมน้ีเพื่อระบาย
อากาศท่ีอยูภ่ายในสิมกเ็ป็นได ้สาํหรับวดัสาํคญัๆท่ีมีการพบรูปพระราหูมีดงัน้ี   
 วดัสีพุททะบาดทิบพาราม เน่ืองจากเป็นพุทธสถานท่ีไดส้ร้างข้ึนในบริเวณป่าจึงมีช่ือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าวดัป่าแก สร้างข้ึนโดยพระเจา้จนัทะรัด ในปี พ.ศ. 2394 เช่ือว่าวดัแห่งน้ีถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติยศพิเศษจากหลวงพระบางถึงคุนหมิงในประเทศจีนโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจใน
การจดัตกแต่งภาพเขียนสีจากช่างชาวจีน  47 บริเวณดา้นขา้งของสิมปรากฏประติมากรรมพระราหู
แบบประดบัช่องลม ลกัษณะของพระราหูอยูใ่นท่าท่ีกาํลงันาํมือทั้งสองขา้งจบัไวท่ี้บริเวณปากของ
พระราหู  
                                                                    

 46 Ibid., 54. 
 47  Ibid., 95. 
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ภาพท่ี 48  ประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลม จากวดัสีพดุทะบาดทิบพาราม เมืองหลวง 
 พระบาง กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 23 (พ.ศ.2394) 
 
 วดัอารามเป็นวดัท่ีสร้างข้ึน ในปี พ.ศ.2145 ในสมยัพระเจา้โพทิสารัด แต่สําหรับสิม
ปัจจุบนัสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2361    ถือไดว้่าเป็นพุทธสถานท่ีมีความสาํคญัและเก่าแก่แห่งเมือง
หลวงพระบาง ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงขุนบรมผูก่้อสร้างเมืองเชียงดง-เชียงทอง หรือเมืองหลวง
พระบางในปัจจุบนัน้ี 48 
 
 
 
 

                                                                    

          
48   Ibid., 134. 
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ภาพท่ี 49 ประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลม วดัอาราม เมืองพระบาง กาํนดอายุราวฃ

พทุธศตวรรษท่ี 23   
 

 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23  ภาพพระราหูสลกัไมป้รากฏพบในเมืองหลวงพระบางโดย
สลกัเป็นรูปพระราหูสวมมงกุฎ จบัพระจันทร์อมไวใ้นปาก ใช้ประดับตกแต่งบนหน้าบนัพระ
อุโบสถ เช่น วดัสีบุณหวน , วดัใหม่สุวนัพุทาราม  และ วดันอ้ยสีคุนเมือง แห่งเมืองหลวงพระบาง 
วดัใหม่สุวนัพุทาราม เป็นวดัท่ีน่าประทบัใจแห่งหน่ึงของเมืองหลวงพระบาง สร้างในปี พ.ศ. 2311 
ผูว้ิจัยได้พบสิมเก่าของวดัสันนิษฐานว่าคงสร้างข้ึนก่อนท่ีจะมีการบูรณะและสร้างสิมใหม่ใน
ภายหลงัมีภาพพระราหูอมจนัทร์ และ อมพระอาทิตยเ์ป็นไมแ้กะสลกั (ภาพท่ี 50) 

 

 
 

ภาพท่ี 50  ภาพพระราหูสลกัไมบ้ริเวณหน้าบนั วดัใหม่สุวนัพุทาราม พุทธศตวรรษท่ี 23  แขวง
หลวงพระบาง  
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 วดันอ้ยสีคุนเมืองเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2272 ในสมยัพระเจา้อินโสม แต่ในปี 
พ.ศ.2317 ไดเ้กิดไฟไหมข้ึ้นในเมือง จึงมีการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2347  การบูรณะใหม่นั้นกล่าวกนั
ว่าเป็นฝีมือของช่างไทย โดยการใช้คอนกรีตเสริมในส่วนฐานของสิม เป็นวดัท่ีมีสีส้มสดใส  
ประดบัตกแต่งดว้ยสีทองออกแดงบริเวณหน้าจัว่ บนัไดดา้นขา้งปรากฏรูปพญานาค ในส่วนการ
ประดบัตกแต่งอาคารพบภาพพระราหูใชมื้อมาจบัพระจนัทร์ หรือพระอาทิตยอ์มไวใ้นปาก มีสีทอง 
(ภาพ 51 ) 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 51 ภาพพระราหูสลกัไมบ้ริเวณส่วนประดบัอาคาร วดันอ้ยสีคุนเมืองแขวงหลวงพระบาง 
พทุธศตวรรษท่ี 23  

 
 นกัประวติัศาสตร์  สนันิษฐานวา่วดัสีบุญหวนสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้โสทิตากมุนัในปี  

พ.ศ. 2301  และมีการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2433 50 บริเวณอุโบสถพวดัสีบุญหวนบพระราหูสลกั
ดว้ยไมท้าํท่าอมดวงจนัทร์ หรือ ดวงอาทิตยไ์วใ้นปาก ทาสีเหลืองทอง (ภาพ52)  

 
 
 
 
 
 

                                                                    

 49  Ibid., 84. 
 50  Ibid., 76. 
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ภาพท่ี 52  ภาพพระราหูสลกัไม ้บริเวณหนา้บนัอุโบสถวดัสีบุญหวน แขวงหลวง 
 พระบาง สนันิษฐานวา่อยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24  
 

 สําหรับประติมากรรมรูปพระราหูในพื้นท่ีประเทศลาวนั้ นหลักฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ส่วนมากพบท่ีเมืองหลวงพระบาง สาํหรับเมืองเวียงจนัทน์พบการสร้างพระราหูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี  24 โดยพบท่ีบริเวณหอพระแกว้ แต่เดิมหอพระแกว้นั้นเคยเป็นวดัหลวงประจาํ
ราชวงศซ่ึ์งพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ทรงมีพระราชประสงคใ์หส้ร้างข้ึนในปี พ.ศ.2108 เพื่อใชเ้ป็นท่ี
ประดิษฐานพระแกว้มรกตท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่ เม่ือตอ้งเสด็จกลบัมาครองราชยท่ี์
อาณาจกัรลา้นชา้ง ภายหลงัจากท่ีพระบิดาของพระองค์ส้ินพระชนม์ลงในการทาํศึกสงครามกบั
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2322  
 หอพระแกว้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตมาตั้งแต่สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 
ภายหลงัจากท่ีเมืองเวียงจนัทน์ตกอยู่ในสภาพรกร้างว่างเปล่าอนัเน่ืองมาจากภยัสงครามเม่ือ พ.ศ.
2369 แลว้ หอพระแกว้ก็ถูกปล่อยปละละเลย ต่อมาในปี พ.ศ.2479 สมเด็จเจา้มหาอุปราชเพชราช 
องคน์ายกพุทธบณัฑิตสภาจนัทบุรีพร้อมพระสงฆส์ามเณรและประชาชนชาวลาวร่วมมือกบัสาํนกั
ฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ซ่ึงมีนายองัร่ี มาร์ชาล สถาปนิกฝร่ังเศสวางแผนในการบูรณปฏิสังขรณ์
มีสมเด็จเจา้สุวรรณภูมาเป็นวิศวกร การซ่อมแซมไดส้าํเร็จบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2484 51 มีภาพสลกัปูน
ป้ันพระราหูท่ีหอพระแกว้ สร้างข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จากการบูรณะคร้ังใหม่ โดยทาํเป็น
ประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลมของฐานอุโบสถของหอพระแกว้  (ภาพท่ี 53)  

                                                                    

 51 สงวน บุญรอด, พทุธศิลปลาว, 119-120. 
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ภาพท่ี 53  ประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลม พบท่ีบริเวณฐานอุโบสถหอพระแกว้  ฃ
นครเวียงจนัทน์ ประเทศลาว   กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24  

 
 วดัเชียงควนในเวียงจนัทน์อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นศาสนสถานท่ีสร้างตามคติ
ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ คือ การสร้างพระราหูแบบมีหาง คลา้ยประติมากรรมท่ีสลกับนแผน่
ศิลาคลา้ยกบัท่ีพบในประเทศอินเดีย โดยหลวงปู่ บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซ่ึงเป็นคนเดียวกบัผูส้ร้างศาล
แกว้กู่ ในจงัหวดัหนองคาย ปรากฏรูปของพระราหูอยูด่ว้ยเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 54)   
 

                           
       
ภาพท่ี 54  ภาพราหูอมจนัทร์จากวดัเชียงควน นครเวียงจนัทน์ ประเทศลาว พทุธศตวรรษท่ี 25  
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 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาคติความเช่ือเร่ืองการสร้างพระราหูในวฒันธรรมลาวทาํให้
พบวา่ร่องรอยของการสร้างนั้นเร่ิมปรากฏจากรูปแบบของการสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่หนา้กาลบนทบัหลงั 
ซ่ึงพบในพุทธศตวรรษท่ี 16 จากศาสนาสถานปราสาทวดัภู แห่งเมืองจาํปาศกัด์ิ อนัเป็นการสร้าง
ตามรูปแบบคติความเช่ือในศาสนาพราหมณ์   
 หลักฐานการสร้างราหูในประเทศลาวพบอีกคร้ังในเมืองหลวงพระบางช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 จากวดัเชียงทอง ซ่ึงเมืองหลวงพระบางมีการพบการสร้างพระราหูตั้งแต่พทุธศตวรรษ
ท่ี 21-23 เป็นการสร้างตามคติความเช่ือในพุทธศาสนา ซ่ึงใชส้าํหรับประดบัตกแต่งบริเวณหนา้บนั
ของอุโบสถ และ ดา้นขา้งของอุโบสถ ประติมากรรมเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็นประติมากรรมปูนป้ัน และ 
ไมแ้กะสลกั รูปแบบของการสร้างในช่วงแรกจะเป็นภาพราหู ทาํมือจบัพระจนัทร์ และอมไวใ้นปาก 
และ ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 23 จะสร้างประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลมท่ีบริเวณ
ดา้นขา้งอุโบสถซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแปลกตา  
 ในพทุธศตวรรษท่ี 24 นั้นเร่ิมพบร่องรอยของพระราหูในเวียงจนัทน์ท่ีหอพระแกว้ โดย
พบการสร้างคลา้ยกบัเมืองหลวงพระบางคือการสร้างประติมากรรมพระราหูแบบประดบัช่องลม 
แต่ทาํข้ึนบริเวณดา้นล่าง (ฐาน) ของอุโบสถ พระราหูท่ีวดัพระแกว้ไม่ไดส้ร้างไวด้า้นขา้งอุโบสถ
เหมือนกบัท่ีพบในเมืองหลวงพระบาง ต่อมาเม่ือถึงพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีเมืองเชียงควน แห่ง
เวียงจนัทน์ก็พบการสร้างพระราหูตามรูปแบบของศาสนาพราหมณ์ คือ การสร้างพระราหูแบบมี
หางคลา้ยกบัรูปแบบของอินเดีย 
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บทที ่4 
คติความเช่ือราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจากหลกัฐานทางโบราณคดี 

 
สภาพภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ท่ีเรารู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงว่า ภาคอีสาน มีเน้ือท่ี 1 ใน 3 
ของประเทศไทย ประมาณ 106,391,250 ไร่ 1 แบ่งเขตการปกครองเป็น 19 จงัหวดั และไม่มีส่วนใด
ท่ีติดกบัทะเล สัณฐานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปรียบเสมือนกรอบรูปส่ีเหล่ียมทางตะวนัตก
ตั้งแต่ตอนเหนือลงมามีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเยน็เป็นขอบกั้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ออกจากภาคเหนือและภาคกลาง ทางใตมี้เทือกเขาพนมดงรักทอดตวัเป็นแนวยาวจากตะวนัตกไป
ตะวนัออกกั้นภูมิภาคน้ีออกจากท่ีราบตํ่าทางตะวนัออกของแม่นํ้ าเจา้พระยา ทางเหนือและทาง
ตะวนัออกมีแม่นํ้าโขงไหลลงมากั้นพื้นท่ีแห่งน้ีออกจากลาว และกมัพชูา 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีกวา้งมีแอ่งใหญ่อยูส่องแอ่งคือแอ่งสกลนคร
และแอ่งโคราช โดยแอ่งสกลนครอยู่ตอนเหนือและแอ่งโคราชอยู่ทางตอนใต้ 2 ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบดว้ยเทือกเขาสูงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ส่วนเทือกเขาทิศตะวนัตกมีความสูง
เฉล่ีย 1 เมตรเหนือจากระดบันํ้ าทะเล ภาคอีสานมียอดเขาท่ีสูงคือ ยอดเขาภูหลวงความสูง 1,517 
เมตร และ ภูกระดึงสูง 1,325 เมตร อนัเป็นแหล่งของตน้นํ้าหลายสายคือ แม่นํ้ าพอง แม่นํ้ าเลย แม่นํ้ า
ชีและลาํตะคอง ทางทิศเหนือมีเทือกเขาสันกาํแพง และ เทือกเขาพนมดงรักกั้นระหว่างภาคอีสาน 
ประเทศกมัพชูาและลาว มีความสูงเฉล่ีย 400-70เมตร ยอดเขาเขียวเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยูท่างตอน
ใต ้สูงประมาณ 1,292 เมตร ทาํใหภ้าคส่วน คือ3อีสานถูกแบ่งออกเป็น 2  

                                                                    

 1 รัตนา รุจิรกลุ, ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525) 
, 79. 
 2 สุจิตต ์วงษเ์ทศ, “แอ่งอารยธรรมอีสานในขอ้คน้พบของ ศรีศกัร วลัลิโภดม,” ใน วิถี
ทรรศน์ลาวในชุมชนสองฝ่ังโขง (มหาสารคาม : สาํนกักองทุนสนบัสนุนการวิจยั มหาวิทยาลยัสาร
คาม, 2541), 10. 
 3 มนตรี โกกนัต,์ บา้นประตูอีสาน (กรุงเทพฯ : ประตูอีสาน, 2553), 1-2. 
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 1.แอ่งโคราชไดแ้ก่บริเวณแถบลุ่มแม่นํ้ าชีและแม่นํ้ ามูล กินบริเวณ 3 ใน 4ของภาค
อีสานทั้งหมด 

 2แอ่งสกลนครไดแ้ก่บริเวณตอนเหนือของเทือกเขาภูพานและบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้ าโขง
ทางตอนเหนือจงัหวดั เลย,หนองคาย,สกลนคร และนครพนม  
 เม่ือศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาพบว่าพื้นท่ีทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบดว้ย
ชั้นหินทรายชนิดต่างๆ มีอายุทั้งเก่าและใหม่หลากหลายชนิด หลายเน้ือ มีช่ือรวมๆ ว่ากลุ่มหิน
โคราช ลกัษณะเด่นอีกอย่างคือ ภูมิประเทศซ่ึงเกิดการกดัเซาะของนํ้ า ลม หรือมีการพดัพาและทบั
ถมดว้ยแรงลมจนทาํ ใหเ้กิดลกัษณะ ของโขดหิน หน่อหิน และปุ่มหิน  
 
ลาํดับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 สมัยแรก อยู่ระหว่างยุคหินกลางและยุคหินใหม่เป็นระยะท่ีมีความเจริญทางเทคนิค
วิทยาตํ่า คนในยคุน้ีมีสภาพเร่ร่อน อาศยัอยูต่ามท่ีสูง เช่น เพิงผาหนา้ถํ้าและตามริมฝ่ังแม่นํ้ า เช่นลาํ
นํ้าโขง เป็นตน้ รู้จกัทาํการเพาะปลูกพอสมควร 

 สมัยที่ 2 คือ ตอนปลายสมยัหินใหม่จนถึงยุคสัมฤทธ์ิ เป็นระยะเวลาท่ีคนเร่ิมอยู่เป็น
กลุ่มใหญ่ มีหลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัค่อนขา้งถาวร รู้จกัปลูก ขา้ว ฝ้าย ทอผา้ หล่อสัมฤทธ์ิไวใ้ชแ้ละทาํ
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีลวดลายเขียนสีซ่ึงใชใ้นพิธีฝังศพ  

 สมัยที่ 3 เป็นยคุเหลก็ มีความเจริญในทางเทคนิควิทยาสูง รู้จกัถลุงเหลก็ หล่อสัมฤทธ์ิ
เป็นเคร่ืองประดบัเคร่ืองใช ้รู้จกัหล่อแกว้และติดต่อกนัระหวา่งชุมชน ชุมชนใหญ่ๆ ตั้งอยูต่ามท่ีราบ
ลุ่มใกลล้าํนํ้ า หนองนํ้ าและในบางแห่งก็คงสร้างเป็นเมืองข้ึนแลว้ พบหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย ์มีการคน้พบโครงกระดูกมนุษย ์สัตว ์เคร่ืองป้ันดินเผาในพ้ืนท่ีของแอ่งสกลนคร และ โคราช 
การตั้งชุมชนอยา่งมากมายบริเวณของริมแม่นํ้ามูล และ ชี มีการคน้พบหลกัฐานดา้นการเกษตร รู้จกั
วิธีการเก็บกกันํ้ า ทอผา้ เล้ียงสัตว ์และการทาํสาํริด นอกจากน้ียงัพบเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้าํจากแร่
หรือวสัดุต่างๆ ท่ีพบในอินเดียและตะวนัออกกลาง  

 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการการคน้พบหลกัฐานสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอน
ปลายช่วงพทุธศตวรรษท่ี 3-5  จากแหล่งโบราณคดีเนินอุโลก อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา และ 
แหล่งโบราณคดีบา้นธารปราสาท บา้นโตนด อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงพบลูกปัดหิน
คาร์เนเลียนและอาเกต 4 

                                                                    

 4 ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิ : จากหลกัฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 40. 
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 สมัยที ่4 สมยัตอนตน้ประวติัศาสตร์ ซ่ึงอาจเรียกไดว้่าเป็นสมยัฟูนนัเร่ิมตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี  7 เป็นตน้มา มีการรับอารยธรรมอินเดียอย่างแพร่หลาย เกิดเป็นแว่นแควน้ท่ีมีกษตัริย์
ปกครอง มีความสมัพนัธ์กบับา้นเมืองในแควน้อ่ืนๆ และมาส้ินสุดในราวพทุธศตวรรษ ท่ี 12  

 สมัยที่ 5 เร่ิมตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 12-16 เป็นสมยัท่ีมีหลกัฐานทางจารึกและ
โบราณวตัถุสถานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของบา้นเมืองในภาคอีสานกบัแควน้เจนละในลุ่ม
แม่นํ้ าโขงและแควน้ทวารวดีในลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ช่วงเวลาน้ีมีบา้นเมืองเกิดข้ึนแลว้มากมายเป็นกลุ่ม
เมืองหรือแควน้ท่ีปกครองดว้ยกษตัริย ์อารยธรรมอินเดียไดแ้พร่หลายเขา้มาในรูปของศาสนคติใน
การปกครองและประเพณีในราชสาํนกั เหตุน้ีจึงคน้พบโบราณวตัถุสถานในทางศาสนาท่ีมีอิทธิพล
วฒันธรรมอินเดียเหลืออยูใ่หศึ้กษาอายแุละความเจริญรุ่งเรืองในยคุนั้นอยา่งมากมาย  

 รองศาสตราจารย ์ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม เสนอว่าร่องรอยต่างๆ ท่ีรวมเป็นหลกัฐานทาง
โบราณคดียืนยนัไดว้่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-16 บา้นเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความ
เจริญมากยิง่ข้ึนโดยไดรั้บอารยธรรมดา้นศาสนาการปกครองตลอดจนประเพณีบางอยา่งของอินเดีย
ท่ีแพร่กระจายผา่นมากบัญวน และ ขอมและอีกทางหน่ึงผา่นมายงัภาคกลางของลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา 
5 ร่องรอยของวฒันธรรมทวารวดีทาํใหมี้การคน้พบศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการสร้างใบ
เสมากระจายอยูใ่นหลายพื้นท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 สมัยที่ 6 สมัยลพบุรี 6 เป็นช่วงเวลาท่ีบ้านเมืองส่วนใหญ่ในดินแดนแถบน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับอาณาจกัรเขมร
โบราณทาํให้เกิดรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากสมยัก่อน การติดต่อกบัเขมรกระทาํโดย
ผา่นช่องเขาต่างๆ ในเทือกเขาพนมดงรัก ในการสาํรวจพบว่าพื้นท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
ได้รับอิทธิพลของเขมรประกอบด้วยบริเวณลุ่มแม่นํ้ ามูลนับตั้ งแต่ปากแม่นํ้ ามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี เร่ือยข้ึนมาทางตะวนัออกของจงัหวดันครราชสีมา รวมไปถึงส่วนหน่ึงของจงัหวดั
ชยัภูมิและบริเวณลุ่มแม่นํ้าโขงนบัตั้งแต่ท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่นํ้าโขงของจงัหวดัอุบลราชธานีข้ึนไปยงั
จงัหวดันครพนม อุดรธานี และ หนองคาย  

 รองศาสตราจารย  ์ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม ได้อธิบายสมยัลพบุรีว่า หมายถึงช่วงเวลาท่ี
บา้นเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรมกบัอาณาจกัรขอมและดิน 
แดนส่วนใหญ่ตกอยู่ในอํานาจทางการเมืองของขอม  จึงทําให้รูปแบบทางศิลปะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมาตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา มีลกัษณะแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแต่เดิม 

                                                                    

 5 สุจิตต ์วงษเ์ทศ, “แอ่งอารยธรรมอีสานในขอ้คน้พบของ ศรีศกัร วลัลิโภดม”, 14. 
 6 เร่ืองเดียวกนั, 156. 
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 รูปแบบของศิลปะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีส่วนของทอ้งถ่ินผสมกบัแบบแผนที
ไดรั้บมาจากเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (พุทธศตวรรษท่ี18) พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดตกอยูใ่นอาํนาจทางการเมืองและวฒันธรรมเขมร  

 สาํหรับการสร้างศาสนสถานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสืบเน่ืองในศาสนาพราหมณ์
และพทุธศาสนานิกายมหายาน โดยมีขนาด และ รูปแบบต่างกนัตามสมยัเวลาและขนาดความสาํคญั
ของชุมชน คติในการสร้างศาสนสถานกลางเมืองมีขอบเขตของชุมชนหรือเมืองซ่ึงเป็นแผนผงัรูป
ส่ีเหล่ียมน้ีคงมีความเก่ียวพนักบัคติของจกัรวาลเช่นเดียวกบัเมืองยโศธรปุระ และเมืองพระนคร-
นครธม) คติดงักล่าวเป็นความพยายามจาํลองจกัรวาลลงบนมนุษยโลก ทั้งตามคติของพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ซ่ึงเช่ือว่าเขาพระสุเมรุเป็นศูนยก์ลางโลก โดยศาสนสถานกลางเมืองนั้นมี
ความหมายเทียบได้กับเทววิมานของพระสุเมรุ7 ศาสนสถาน  หรือ  เทวาลัย ท่ีพบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ ปราสาทท่ีก่อด้วยอิฐ,ปราสาทศิลาแลง และ 
ปราสาทหินแบบมีระเบียงลอ้มรอบ ภายหลงัจากสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 อิทธิพลของเขมรก็
เร่ิมเส่ือมลง 
  
สมัยวฒันธรรมล้านนา – สุโขทยั พุทธศตวรรษที ่19 

 แมว้่าอิทธิพลขอมจะยงัปรากฏมาจนกระทัง่พุทธศตวรรษท่ี 18 แต่ก็ค่อยจางหายไป 
คร้ัน พุทธศตวรรษท่ี 19 วัฒนธรรมจากล้านนา และ สุโขทัยก็แพร่หลายเข้าทาํให้พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงเปล่ียนมาเป็นการสร้างวดั มีการสร้างพุทธสถานในพระพุทธศาสนา มา
พร้อมทั้งการกระจายทางวฒันธรรมของลา้นนา และ สุโขทยั เขา้มาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยพร้อม ๆ กบัความรุ่งเรืองของอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีมีความสาํคญั รองศาสตราจารย ์
ศรีศัก ด์ิ  วัลลิโภดม  สันนิษฐานไว้ว่า  ศิลปะแบบล้านช้างก็แพร่หลายเข้ามาในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเกือบทัว่ทุกแห่งของอีสาน ในช่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 21  
 
ตํานานสุริยคราส จันทรคราส ของพระราหู ในภาคภาคตะออกเฉียงเหนือ 
 ความเช่ือในเร่ืองจกัรวาลและดวงดาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมาอย่างชา้นาน
ตั้งแต่ช่วงตน้ของสมยัประวติัศาสตร์ หลกัฐานท่ีสาํคญัคือการคน้พบกลองมโหระทึกซ่ึงพบในหลาย

                                                                    

         7 หม่อมราชวงศ ์สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ, ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 
มติชน, 2537), 32. 
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จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยตรงกลางของกลองจะปรากฏลวดลายดาว หรือ พระ
อาทิตย์ นอกจากน้ีจะมีกบประดับอยู่บนหน้ากลอง เรียงในแนวทวนเข็มนาฬิกา เช่นกลอง
มโหระทึก ท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ท่ีคน้พบในปี พ.ศ. 2481 ชาวบา้นนาทามออกหาปลาบริเวณแม่นํ้ า
โขงไดพ้บกลองมโหระทึกสําริดตรงบริเวณท่ีตล่ิงพงัทลาย และไดน้าํมาเก็บรักษาไวท่ี้วดัเวินชยั
มงคล จงัหวดัมุกดาหาร ต่อมายา้ยไปเก็บรักษาท่ีวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัมุกดาหาร ลกัษณะเป็นดาว 
หรือ ดวงอาทิตย ์14 แฉก ลอ้มรอบดว้ยแถวลายซ่ีหวี และลายวงกลมมีจุดตรงกลาง ถดัออกมามี
ประติมากรรมลอยตวักบ 4  ตวั  (ภาพท่ี 55-56 ) 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพท่ี 55   กลองมโหระทึกท่ีวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัมุกดาหาร ลกัษณะหนา้กลองมโหระทึก  
 ราวพุทธศตวรรษท่ี 1-6 ซ่ึงเป็นระยะท่ีอิทธิพลรูปแบบของกลองมโหระทึกแบบดอง

ซอนปรากฎชดัเจน 
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา , กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร,  2546), 124. 

 
 
 
 

                                                                    

 8 เมธินี จิระวฒันา, กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานัก
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,  2546), 124-125. 
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ภาพท่ี 56   ดา้นหนา้กลองมโหระทึก เป็นภาพดวงอาทิตยต์รงกลาง  วดัมชัฌิมาวาส  
 จงัหวดัมุกดาหาร พทุธศตวรรษท่ี 1-6 
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา, กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546). 125. 
 
 นอกจากกลองมโหระทึกท่ีพบท่ีจงัหวดัมุกดาหารแลว้ยงัมีการคน้พบกลองมโหระทึก
ในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงปรากฏลวดลายของดวงอาทิตยบ์ริเวณหนา้กลองดว้ยเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 
57-58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 57 กลองมโหระทึกท่ีบา้นชีทวน ตาํบลชีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี กาํหนด

อายสุมยั ประมาณ 200 ปีก่อนพทุธกาล-พทุธศตวรรษท่ี 2  
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา , กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร,  2546), 142. 
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ภาพท่ี 58  ลายดาว หรือ ดวงอาทิตย ์14 แฉก ท่ีปรากฏบนหนา้กลองมโหระทึก ท่ีพบท่ีจงัหวดั

อุบลราชธานี  
ท่ีมา : เมธินี จิระวฒันา , กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร,  2546), 143. 
 

 การคน้พบกลองมโหระทึกอาจจะทาํให้สันนิฐานไดว้่าความเช่ือในเร่ืองจกัรวาล และ
ดวงดาวคงปรากฏมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ตั้งแต่เม่ือมีร่องรอยของวฒันธรรมอินเดียเขา้มาในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงตรงกบัสมยัทวารวดี ผสมผสานกบัวฒันธรรมขอมทาํใหค้วามเช่ือในเร่ืองเทพ
แห่งดวงดาวปรากฏหลกัฐานข้ึนในรูปแบบของการสร้างเทพนพเคราะห์ และเทพผูรั้กษาทิศ ซ่ึงก็
รวมถึงการสร้างพระราหูดว้ยเช่นกนั  
 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คติความเช่ือในเร่ืองพระราหูปรากฏหลกัฐานอยา่งชดัเจน
ตั้งแต่ช่วงท่ีอิทธิพลของเขมรเขา้มาในพ้ืนท่ีช่วงพุทธศตวรรษ 16 จนกระทัง่ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 
19  คติความเช่ือเ ร่ืองพระราหูแบบวัฒนธรรมลาวก็ปรากฏเข้ามาแทนท่ีทําให้มีการเรียก 
ปรากฏการณ์ราหูอมจนัทร์ว่ากบกินเดือน เกิดการสร้างตาํนานพื้นเมืองแบบทอ้งถ่ินเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ราหูอมจนัทร์ โดยสร้างเป็นตาํนานผสมผสานกบัเร่ืองเล่าของศาสนาพราหมณ์ และ 
พุทธศาสนา ดงัท่ีทราบแลว้ว่าวฒันธรรมลาวจะมีบทบาทอย่างชดัเจนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19  
และกระจายวฒันธรรมอยา่งมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในพุทธศตวรรษท่ี 21 อยา่งไรก็ตาม
ร่องรอยของลาวในพ้ืนถ่ินอีสานก็คงมีความสัมพนัธ์มาก่อนหน้าแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากทั้งชาวลาว 
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และ ชาวอีสานต่างมีรากของวฒันธรรมชนชาติไทเช่นเดียวกนั โดยในตาํนานมีการกล่าวอา้งถึงพระ
ยาแถนซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูส้ร้างอาณาจกัรลาว  
 ปรากฏการณ์ราหูอมจนัทร์ หรือ ท่ีเรียกว่าปรากฏการณ์สุริยคราส และ จนัทรคราส  
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในเร่ืองพระยาแถน และ กบ หรือ พระยาคนัคาก 
ผกูเป็นเร่ืองราวเขา้กบันิทานพระยาแถน ดงัท่ีทราบแลว้ว่าพื้นท่ีภาคอีสานในอดีตถือไดว้่าเป็นส่วน
หน่ึงของอาณาจกัรลา้นชา้ง เรียกว่าลาวฝ่ังขวาแม่นํ้ าโขง ภายหลงัจากท่ีฝร่ังเศสเขา้มามีอิทธิพลใน
ลาวทาํให้ภาคอีสานและลาวตอ้งแยกขาดจากกนัโดยอาศยัแม่นํ้ าโขงเป็นเส้นแดนกั้น มุมมองความ
เช่ือของคนอีสานในวฒันธรรมลาวท่ีเรียกช่ือพระราหูวา่กบและเรียกช่ือ จนัทร์ วา่เดือน และ ดาว จึง
เป็นความเช่ือเร่ืองพระราหูแบบผสมผสานกนัระหว่างความเช่ือพ้ืนเมือง และ ความเช่ือแบบอินเดีย
ท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีภาคอีสาน 

 สุริยปุราคา และ จนัทรุปราคาถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีมีผล
ต่อความเช่ือของคนตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั ก่อให้เกิดการอธิบายเหตุผลโดยการสร้างตาํนาน 
คติความเช่ือ และ พิธีกรรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน  กรณีของสุริยปุราคา คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนจากดวงอาทิตย ์, ดวงจนัทร์ และ โลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกนั โดยมีดวงจนัทร์อยู่
ตรงกลาง เกิดข้ึนในวนัท่ีดวงจนัทร์มีวิถีตรงกบัจนัทร์ดบั เม่ือสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจนัทร์
เคล่ือนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้ งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในส่วนของ
จนัทรุปราคา (เรียกไดห้ลายอยา่ง เช่น จนัทรคาธ, จนัทรคราส, ราหูอมจนัทร์ หรือ กบกินเดือน) คือ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เม่ือดวงอาทิตย,์โลก และดวงจนัทร์เรียงอยูใ่นแนวเดียวกนัพอดี หากเกิดข้ึน
ในช่วงพระจนัทร์เตม็ดวง เม่ือเงาดวงจนัทร์พาดผา่นเงาของโลก จะเรียกวา่ จนัทรุปราคา  

 จากตาํนานสุริยคราสในวฒันธรรมต่าง ๆ ทัว่โลก9 มีตาํนานเล่าขานมากมายหลาย
สาํนวน ผูค้นทัว่โลกจะมีตาํนานท่ีคลา้ยคลึง หรือ แตกต่างกนัไปตามวฒันธรรม และ ความเช่ือของ
ทอ้งถ่ินของตน เช่น นอร์เวย ์มีตาํนานเล่าขานว่ามีหมาป่า 2 ตวั ตวัหน่ึงไล่ล่าดวงอาทิตย ์อีกตวัล่า
ดวงจนัทร์ หากหมาป่าตวัแรกไล่ทนัดวงอาทิตยก์จ็ะเกิดสุริยคราส และ หากหมาป่าอีกตวัไล่ทนัดวง
จนัทร์ก็จะเกิดจนัทคราส เม่ือเกิดคราสข้ึนผูค้นสามารถท่ีจะช่วยดวงจนัทร์ และ ดวงอาทิตย ์โดยจะ
ทาํใหเ้กิดเสียงดงัเพื่อทาํใหห้มาป่าตกใจ 

 ในมุมของชาวจีนโบราณเช่ือว่าสุริยคราสเกิดจากมงักรกินดวงอาทิตย ์ดว้ยเหตุน้ีเม่ือ
เกิดคราสชาวจีนจะตีกลองใหเ้สียงดงักึกกอ้งและยงิธนูข้ึนไปบนทอ้งฟ้าเพื่อขบัไล่มงักร นอกจากน้ี

                                                                    

 9 บญัชา ธนบุญสมบติั , “ตาํนานสุริยคราสในวฒันธรรมต่างๆ ทัว่โลก,” นิตยสาร
ผูจ้ดัการ, 20, 5 ( กรกฎาคม 2552), 7.  
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ยงัมีเร่ืองเล่าของชาวโพโมชนพื้นเมืองของอเมริกนัท่ีอาศยัอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ มีตาํนาน
เร่ืองหมีซ่ึงเดินทางไปบนทางชา้งเผือกเม่ือหมีไดพ้บกบัดวงอาทิตย ์ต่างฝ่ายต่างก็โตเ้ถียงกนัว่าใคร
ควรจะหลีกทางให้เม่ือไม่สามารถท่ีจะตกลงกนัไดใ้นท่ีสุดต่างฝ่ายต่างก็แยกยา้ยกนัไปทางใครทาง
มนั ในกรณีของจนัทร์ก็เช่นเดียวกนัหมีเดินทางไปท่ีทางชา้งเผือกและไดพ้บดวงจนัทร์จนเกิดการ
โตเ้ถียงกนัข้ึน 
 ส่วนชาวอินเดียเชอร์ราโนท่ีเป็นชนพ้ืนเมืองอเมริกามีความเช่ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
พวกเขาเช่ือว่าคราสเกิดจากการท่ีวิญญาณของคนตายพยายามท่ีจะกลืนกินดวงอาทิตยห์รือดวง
จนัทร์ ดงันั้นในช่วงท่ีเกิดคราส พ่อมดหมอผีและบริวารจะทาํการร้องรําทาํเพลงและเตน้รําเพื่อยก
ยอให้วิญาณปลดปล่อยดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ในขณะท่ีคนอ่ืนๆจะตะโกนร้องเรียกเสียงดัง
เพื่อใหว้ิญญาณตกใจหนีไป 

 ในคติความเช่ือของชาวอินเดียดงัทีไดเ้คยกล่าวแลว้ว่าอินเดียมีความเช่ือในเร่ืองของ
ดาราศาสตร์ และ โหราศาสตร์ ราหูจดัอยูใ่นกลุ่มของเทพนพเคราะห์ 1 ใน 9 องค ์ความเช่ือในเร่ือง
ของราหู มีการกล่าวว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์กวนเกษียรสมุทร อสูรตนหน่ึงช่ือว่าราหูไดแ้ปลงเป็น
เทวดา และ ไดมี้โอกาสด่ืมนํ้ าอมฤตเขา้ไปเล็กน้อย เม่ือพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์มาเห็นเขา้จึง
นาํไปฟ้องพระวิษณุ พระวิษณุโกรธจนใชจ้กัรขวา้งไปท่ีราหู แต่เน่ืองจากพระราหูด่ืมนํ้าอมฤตทาํให้
ไม่ตาย แต่ร่างกายหายไปคร่ึงหน่ึงเน่ืองจากถูกจกัรของพระวิษณุ เป็นตาํนานท่ีเผยแพร่กนัอยา่งมาก
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ือง กบกินเดือน เก่ียวขอ้งกับ การเกิดคราสนั้ น จาก
บทความของท่านอาจารย ์ประเสริฐ ณ นคร 10 ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า ความเช่ือในเร่ืองกบกิน
เดือนน่าจะมีมาก่อนความเช่ือของคนไทยเร่ืองราหูแบบอินเดียนานมากทีเดียว เพราะปรากฏว่า ไทย
ในเวียดนาม ลาว จีน พม่า อินเดีย และ ประเทศไทย เช่ือเร่ืองของกบกินเดือน และ มีนิทานท่ีบอกถึง
สาเหตุว่าทาํไมจึงเกิดเร่ืองเช่นน้ีข้ึน ความเช่ือน้ีมีมาน  เร่ืองท่ีเล่ามีความแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน
ต่างๆ มาจนถึงปัจจุบันน้ี ชาวล้านนา และ ชาวอีสานท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ก็อาจจะเคยได้ยิน
เร่ืองราวของกบกินเดือน อย่างไรก็ตามความเช่ือในเร่ืองของกบกินเดือนน้ีไม่ปรากฏในภาคกลาง 
และ ภาคใตข้องประเทศไทย 

 ในพื้นท่ีภาคอีสาน เร่ืองราวของกบกินเดือนปรากฏเป็นตาํนานกระจายในวงกวา้งใน
หลายจังหวดัของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวดักาฬสินธ์ุ,ยโสธร,อุบลราชธานี, 

                                                                    

 10 ประเสริฐ ณ นคร, “ประวติัศาสตร์เบ็ดเตล็ด,” ใน รวมบทนิพนธ์ “เสาหลกัทาง
วิชาการ” ของศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพ ฯ : มติชน, 2549), 8. 
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นครพนม ,ชัยภูมิ,หนองคาย,มุกดาหาร,ร้อยเอ็ด เป็นต้น  ความเห็นของนักวิชาการท้องถ่ิน 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวฒันธรรมอีสาน เช่น รองศาสตราจารยจ์ารุวรรณ ธรรมวตัร ผูเ้ช่ียวชาญใน
วฒันธรรมลาว ไดก้ล่าวถึงความเช่ือในการเกิดคราส ว่าเป็นเร่ืองท่ีแพร่หลายในหมู่ของชาวอีสาน 
ชาวอีสานเรียกส่ิงน้ีว่า กบกินเดือน เป็นส่วนใหญ่ ในมุมมองนกัวิชาการในทอ้งถ่ินมองว่าเร่ืองราว
ของกบกินเดือนเป็นเร่ืองเล่าท่ีมาจากปากต่อปากมากกว่าจะเป็นการจดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 11 โดย
มีเร่ืองเล่าของกาํเนิดราหูแตกต่างกนัออกไปในจงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 
 1.จังหวดัยโสธร เล่ากนัวา่ ในสมยัโบราณยงัไม่มีคาํวา่เดือน ตะวนั ไม่รู้จกักลางวนัและ
กลางคืน ไดเ้กิดสงครามระหว่างเทพกบัมาร เทพคือพระอาทิตย ์ และ พระจนัทร์ ส่วนมารคือ กบ 
ทั้งสองฝ่ายแย่งความเป็นใหญ่กนัเลยเกิดสงครามข้ึน ฝ่ายมารชนะในตอนแรก พวกเทพจึงประชุม
กนัว่าจะทาํอย่างไรจึงจะชนะฝ่ายมารได ้มารโกรธจึงบอกว่าจะดบัโลกให้มืดมิดไม่ไห้มีเทพแห่ง
กาลเวลา ไม่ใหมี้กลางวนั และ กลางคืน พญามารจึงกลืนกินและคิดว่าจะกินให้หมด แต่แลว้มนุษย์
โลกเห็นวา่กบกินเดือนจึงเรียกประชุมกนัตีเกราะเคาะไมเ้พื่อไล่พญามารไม่มากินเดือนเป็นเช่นน้ีอยู่
จนถึงปัจจุบนัน้ี 
 2.จังหวัดอุบลราชธานี มีเร่ืองเล่าว่า ในสมยัพุทธกาลยงัมีราหู     ตนหน่ึงเป็นเทพฝ่าย
อสูร กบัพระจนัทร์ผูเ้ป็นเทพอยูบ่นฟ้า ทั้งสองไดแ้สดงอิทธิฤทธ์ิอวดอา้งอภินิหารซ่ึงกนัและกนั ให้
มนุษยโ์ลกเมืองลุ่มไดเ้ห็น โดยพระราหูมีรูปร่างดาํมืดกลืนกินพระจนัทร์ผูมี้แสงนวลงามไป แต่ดว้ย
อานิสงส์ของพระจนัทร์ผูเ้ป็นเทพผูท่ี้อยูบ่นสวรรคซ่ึ์งไดส้ร้างคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยโ์ลก พระ
ราหูจึงไม่สามารถทาํอะไรได ้ภาษามนุษยเ์รียกเหตุการณ์น้ีวา่ กบกินเดือน  
 3.จังหวัดนครพนม มีการเล่าตาํนานกบกินเดือนว่า พระอาทิตยก์บัพระจนัทร์เป็นพี่
นอ้งกนั ทั้งสองไดส้ร้างบุญบารมี กระทาํกรรมดีไวเ้ม่ือคร้ังท่ียงัเป็นมนุษย ์เม่ือทั้งสองไดต้ายจากกนั
ไปจึงเกิดเป็นพระอาทิตย ์และพระจนัทร์ท่ีอยูบ่นสรวงสวรรคช์ั้นฟ้าคอยใหแ้สงสว่างแก่โลก นานๆ 
ทั้งสองจะมาพบกนัดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีเป็นพี่นอ้งกนัเม่ือชาติท่ีแลว้ ทั้งสองจึงไดเ้ขา้เยี่ยมยามถาม
ไถ่กนั ชาวบา้นเรียกว่า กบกินเดือนหรือ อีกสาํนวนหน่ึงไดก้ล่าวว่า มีเร่ืองเล่าว่าตั้งแต่ตะวนั และ
เดือนเป็นมนุษย ์ตะวนัเคยเป็นหน้ีเดือน พอตะวนัเป็นหน้ีแลว้คิดจะหนีเพราะว่าไม่มีเงินใชเ้ดือน 
เดือนจึงตามทวงหน้ีอยูเ่ร่ือย ๆ  

                                                                    

 11 ปฐม หงส์สุวรรณ, “การวิเคราะห์ตาํนานสุริยคราสและจนัทคราสของชนชาติไท” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2542), 83.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104 
 

  

 4.จังหวัดชัยภูมิ ได้เล่าถึงตาํนานสุริยคราส และ จันทรคราส โดยพระมหาปรีชา 
ปริญญาโณ 12 กล่าวถึงตาํนานเร่ืองน้ีไวว้่า ราหูเป็นยกัษต์นหน่ึงซ่ึงมีอานุภาพมากสามารถอมพระ
อาทิตย ์และ พระจนัทร์ได ้โบราณเรียกราหูอมจนัทร์อีกอยา่งว่ากบกินเดือน ในเอกสารใบลานใน
พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี,นครพนม,มุกดาหาร,ร้อยเอด็,หนองคาย) มีการบนัทึก
เป็นอกัษรธรรมจาํนวน 5 ผูก เป็นสมบติัของวดัโพธ์ิศรีแก้ว ตาํบลหนองแคน อาํเภอดงหลวง 
จงัหวดัหนองคาย มีเน้ือเร่ืองว่า มีพี่นอ้งสองคน พี่ชายช่ือสุริยคราส นอ้งชายช่ือจนัทรคราส เกิดใน
ครอบครัวของคนจนเขญ็ใจ เป็นกาํพร้าแม่ ภายหลงัพ่อไปมีเมียใหม่ ก็หาทางกลัน่แกลง้รังแกต่างๆ
นานา จนทั้งสองพ่ีนอ้ง สุริยคราส และ จนัทรคราส ทนไม่ไดจึ้งไดช้กัชวนกนัหนีออกจากบา้นบุก
ป่าผ่าดงไปเร่ือยๆ โดยมีเทวดาต่างๆ คอยให้การชาวเหลือคุม้ครองเป็นอย่างดี วนัหน่ึงพระอินทร์
และพระเวสสุกรรมตอ้งการใหสุ้ริยคราสจนัทรคราสมีวิชาติดตวัจึงไดแ้ปลงตวัมาเป็นงู กบัพงัพอน
ต่อสู้กนัให้สองพ่ีน้องเห็น งูทาํเป็นสู้พงัพอนไม่ไดถู้กพงัพอนกดัตาย แลว้พงัพอนก็วิ่งไปคาบเอา
สมุนไพรชนิดหน่ึงมารักษางูจนฟ้ืน แลว้ต่างก็หนีหายไป สุริยคราส-จนัทรคราส เห็นเช่นนั้นก็รู้ว่า
ตน้ไมด้งักล่าวเป็นตน้ไมย้าวิเศษ ต่อมาทั้งสองไดเ้ดินทางมาเมืองๆ หน่ึง ซ่ึงพระธิดาป่วยหนกัถึงแก่
ความตายไปไดแ้ลว้ 3 วนั สุริยคราสใชต้น้ยาวิเศษรักษาฟ้ืนคืนกลบัมา พระราชาจึงยกพระธิดาให้สุ
ริยคราส ต่อมาเม่ือพระราชาถึงแก่กรรมลง สุริยคราสจึงไดป้กครองเมืองต่อ ใน จนัทรคราส ผูเ้ป็น
นอ้ง กล่าวว่าภายหลงัจากท่ีไดแ้ยกกบัพี่ชายของตนคือสุริยคราส ก็ไดไ้ปรักษาพระธิดาของเจา้เมือง
โดยการใชต้น้ไมว้ิเศษท่ีไดพ้บเม่ือสามารถชุบชีวิตพระธิดาของเจา้เมืองไดจึ้งไดค้รองเมืองเช่นกนั 
 5.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 13 จากนิทานชาวบา้น เร่ือง กบกินเดือนมีเร่ืองเล่าว่าลูกชายสองคน
ขออาหารจากพ่อและแม่ไม่ได ้รู้สึกเคียดแคน้จึงหนีไป พระอินทร์เนรมิตงูเห่ากบัพงัพอนมากดักนั 
พอฝ่ายหน่ึงตายอีกฝ่ายหน่ึงจะแทะเปลือกไมม้าพ่นให้ฟ้ืนได ้เด็กทั้งสองรู้ว่าเป็นยาวิเศษ จึงนาํไป
รักษาธิดาเจา้เมืองซ่ึงตายไปให้ฟ้ืนข้ึน จึงไดน้างไปเป็นริยา และไดค้รองเมืองเม่ือสามีจะกลบัไป
เยี่ยมบา้น ไดส้ั่งภริยาว่าอย่านาํออกผึ่งในวนัเพ็ญพระอินทร์ตอ้งการยาคืน จึงดลใจให้ภริยานาํยา
ออกผึ่งในวนัเพญ็ เดือน จึงมาลกัยาไปไดส้ามีเกณฑส์ัตวไ์ปรบเดือน คร้ังแรกใชไ้ก่ไป ไก่กลายไป
เป็นดาวไก่นอ้ย 7 ดวงทางทิศตะวนั ออก คร้ันใชช้า้งข้ึนไปก็กลายเป็นดาวชา้งอยูท่างทิศเหนือ ใช้
หมูข้ึนไปกลายเป็นดาวหมูทางทิศตะวนัตกใชเ้ต่าเพก็กลายไปเป็นดาวเพก็ทางตะวนัออกผลสุดทา้ย
ใช้กบไป กบตั้งใจรบจริง เวลามีจนัทรคราสชาวอีสานเขา้ใจว่ากบกินเดือนพากนัโห่ร้อง ตีฆอ้ง

                                                                    

 12 พระมหาปรีชา ปริญญาโณ, ประเพณีโบราณไทยอีสาน (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิ์ริ
ธรรม, 2525), 3. 
 13 ประเสริฐ ณ นคร, “ประวติัศาสตร์เบด็เตลด็”, 1-4. 
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กลอง ยิงปืน ตีไมต้าํครก สาก เพื่อช่วยกบรบกบัเดือนมาจนทุกวนัน้ีแต่ การรบยงัไม่ไดผ้ล จึงมีกบ
กินเดือนต่อมาเกือบทุกปี 
 6.จังหวัดขอนแก่น มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพระราหูไวว้่า แต่ก่อนนั้นดวงจนัทร์ และ ดวง
อาทิตยเ์ป็นพี่นอ้งกนั พระอาทิตยเ์ป็นนอ้ง พระจนัทร์เป็นพี่ พระอาทิตยม์กัจะรังแกนอ้งเสมอเพราะ
ถือว่าตวัเองมีกาํลงัแขง็แรงกว่า เวลาทาํอาหารมกัจะเรียกนอ้งมาชิม ถา้นอ้งบอกว่าเคม็ก็จะเอาจอง
(ทพัพี)สับท่ีหวั และเช่นกนัถา้บอกว่าจาง (จืด) ก็จะถูกพี่ใชจ้องสับหวั ดวงอาทิตยน์อ้ยใจและโกรธ
พี่เป็นกาํลงั ความแคน้น้ีเตม็หวัใจ ทุกคร้ังท่ีถูกจองสับหัวก็ไดแ้ต่ร้องไห ้จึงแอบอธิฐานต่อเทวดาว่า 
เกิดชาติหน้าขอให้เป็นพี่พระจนัทร์และให้กาํลงักลา้แข็งยิ่งกว่าพี่เม่ือน้องปรากฏกายเม่ือใดให้จง
หลบหนีให้ไกลเม่ือพี่น้องทั้งสองถึงแก่ชีวิตผูน้้องไดเ้กิดเป็นดวงอาทิตยผ์ูพ้ี่ไดเ้กิดเป็นดวงจนัทร์ 
ดวงอาทิตยก์มี็แสงสวา่งเหนือดวงจนัทร์  เม่ือดวงอาทิตยข้ึ์นดวงจนัทร์กจ็ะหมดรัศมี14 

 ในเอกสารไทบ้านดูดาว  ซ่ึงคล้ายกับเ ร่ืองราวท่ีบันทึกในปัญญาสชาดก  ตอน 
จนัทรคราสชาดก 15 ไดก้ล่าวถึงตาํนานของกบกินเดือนไวว้่ามีครอบครัวท่ียากจนครอบครัวหน่ึง
พี่ชายช่ือสุริยคราส นอ้งชายช่ือจนัทรคราส วนัหน่ึงพ่อและแม่ไปหาเผอืกหามนัในป่ามาเป็นอาหาร 
สองพี่น้องจึงออกหาอาหารรับประทานเองโดยไม่แบ่งไวใ้ห้พ่อและแม่ เม่ือพ่อและแม่กลบัมาจึง
โกรธลูกทั้งสองมากและไล่ออกจากบา้นไป  สองคนพี่น้องหนีเขา้ไปในป่า ในระหว่างนั้นเทวดา
เห็นวา่ทั้งสองเป็นคนดีจึงไดช่้วยเหลือ จึงช่วยใหส้องพ่ีนอ้งจึงไดพ้บสมุนไพรท่ีสามารถท่ีจะช่วยชุบ
ชีวิตได ้ในระหวา่งทางพบกากินลูกไทรแลว้ตกลงมาตายจึงเอายาสมุนไพรเป่า ทาํใหก้าฟ้ืนข้ึนมา กา
จึงขอเป็นทาสรับใช ้ เม่ือสองพี่นอ้งเดินทางไปเร่ือย ๆ พบปลาดุก, ไก่, ชา้ง, แลน (ตะกวด) และกบ
ตาย จึงนาํยาสมุนไพรเป่าจนสตัวเ์หล่านั้นฟ้ืนข้ึนมาและยอมเป็นทาสรับใช ้  

 เม่ือเดินทางต่อไปถึงเมืองหน่ึง สุริยคราสผูเ้ป็นพี่ไดแ้ต่งงานและมีครอบครัวกบัสาว
ชาวบา้น ฝ่ายจนัทรคราสเดินทางไปถึงเมืองเพง็จานในช่วงนั้นธิดาเจา้พระยาตาย จึงประกาศว่าหาก
ใครรักษาธิดาฟ้ืนคืนมาไดจ้ะใหแ้ต่งงานดว้ย จนัทรคราสจึงรักษาธิดาเจา้พระยาใหฟ้ื้นคืนมาได ้ฝ่าย
เจ้าพระยาเห็นว่าไม่สมศกัด์ิศรีจึงบอกว่าถา้ข้ึนปราสาทเสาเดียวได้จึงจะยกธิดาให้ตามสัญญา 
จนัทรคราสจึงนาํใบตองกลว้ยท่ีกาํลงัห่อมว้นตวัก่อนท่ีจะเติบโต (ตองกลว้ยลบัแลน) มาห่อตวัแลน
และเกาะหลงัแลนปีนข้ึนปราสาทเสาเดียวไดจึ้งไดค้รองเมืองและแต่งงานกบัลูกสาวเจา้พระยาสืบ

                                                                    

 14 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ขอนแก่น (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2543), 189-190. 
 15 นิพทัธ์พร เพง็แกว้, ไทบา้นดูดาว (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543), 24 . 
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ต่อมา อยา่งไรกต็ามต่อมาสองพี่นอ้งคิดถึงพอ่แม่ท่ีจากมานานจึงกลบัไปเยีย่มบา้น โดยไดส้ั่งธิดาเจา้
เมืองวา่หา้มนาํยาสมุนไพรออกมาผึ่งในคืนเดือนเพญ็เพราะจะทาํใหพ้ระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ลงมา
เอายาสมุนไพรคืนหลงัจากนั้นสองพี่นอ้งจึงเดินทางดว้ยเรือสาํเภาพร้อมนาํเอาทองคาํใส่กระบอก
ไม่ไผไ่ปให้พ่อแม่ ฝ่ายพ่อแม่เม่ือไดรั้บกระบอกไม่ไผจึ่งบอกว่าท่ีน่ีไมไ้ผไ่ม่เห็นจะอดอยากจึงโยน
ท้ิงลงขา้งบ่อพี่น้องสองคนเสียใจมากจึงเดินทางกลบัดว้ยความกลวั ฝ่ายธิดาเจา้พระยาไดน้าํเอา
สมุนไพรออกมาผึ่งในคืนเดือนเพ็ญทาํให้พระอาทิตยแ์ละพระจันทร์ลงมาขโมยสมุนไพรนั้ น
กลบัคืน เม่ือจนัทรคราสกลบัถึงเมืองไดท้ราบว่าพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์มาขโมยยาสมุนไพรจึง
ได้ปรึกษาเพื่อนพอ้งท่ีเคย ช่วยเหลือชีวิตไว  ้ไม่ว่าจะเป็น ช้าง กา ปลาดุกและไก่ข้ึนไปเอายา
สมุนไพรคืน แต่สัตวต่์าง ๆ ถูกลมพดักระจดักระจายไปเป็นดาวอยูบ่นทอ้งฟ้าในเวลาต่อมา  ส่วน
กบข้ึนไปท่ีหลังจึงสั่งไว้ว่าให้ตีฆ้อง ตีกลองยิงปืนช่วยเวลาท่ีจะไปถึงพระจันทร์ และพระ
อาทิตย ์ ทาํ ใหต้อ้งยงิปืน ตีกลองตีฆอ้งช่วยในขณะท่ีกบกินเดือน จนในปัจจุบนักย็งัต่อสูก้นัอยู ่

 จากตาํนานท่ีสร้างข้ึนเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น จะเห็นไดว้่าตาํนาน
เป็นเคร่ืองบนัทึกความรู้และถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลงัรับรู้สืบต่อมา พิธีกรรมของชาวอีสานท่ีกระทาํ
เม่ือพบปรากฏการณ์ราหูอมจนัทร์  คือ ชาวอีสานจะตี หรือ เคาะไม ้โห่ร้องใหเ้สียงดงัเพื่อจะใหพ้ระ
ราหู หรือ กบยอมคายพระจนัทร์ ออกมา เพื่อท่ีจะทาํใหโ้ลกกลบัมามีแสงสวา่งอีกคร้ัง  

 
คติการสร้างพระราหูจากหลกัฐานทางโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที ่19  
  รูปแบบการสร้างพระราหูในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปลายพุทธศตวรรษท่ี 15-
16  เป็นอิทธิพลการสร้างภายใตค้วามคิด และความเช่ือตามวฒันธรรมขอม  ทั้งน้ีพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหลายจงัหวดัมีการคน้พบศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา
มหายาน มีขนาดและรูปแบบต่างๆกันตามสมัยเวลาและขนาดความสําคญัของชุมชน คติการ
สร้างศาสนสถานดงักล่าวน้ีเป็นความเก่ียวขอ้งกบัคติเทวราชาและการปกครองแบบมีระเบียบแบบ
แผน คือถือว่ากษตัริย ์หรือ เจา้นายเป็นส่วนหน่ึงหรือภาคหน่ึงของเทพเจา้เหล่านั้น มีเทวรูปหรือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเทพเจา้ประดิษฐานเพ่ือเคารพบูชา ดงันั้นเทวาลยัจึงเป็นตวัเทนของ
เทพเจา้และกษตัริยห์รือเจา้นายท่ีปกครองชุมชนในเขตนั้น พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือความเช่ือ
เร่ืองเทพเจา้ลว้นไดรั้บอิทธิพลทางความเช่ือจาก ศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งพุทธศาสนามหายาน 
ดงัเช่นการพบหลกัฐานท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ ประกอบดว้ย ประติมากรรมรูปเคารพทาง
ศาสนาพราหมณ์ และ  พุทธศาสนามหายาน, จารึกขอม  เป็นต้น ซ่ึงพบหลายพื้นท่ีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่ิงท่ีพบเป็นเคร่ืองยืนยนัในความคิดของคนอีสานซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยได้รับ
อิทธิพลความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ท่ีไดก้ระจายเขา้มาในพ้ืนท่ีแห่งน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  
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  ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดีของพระราหูในพ้ืนท่ีภาคอีสานช่วงแรกเป็นการสร้าง
พระราหูร่วมกบัเทพนพเคราะห์และเทพผูรั้กษาทิศ ซ่ึงสันนิษฐานว่าไดรั้บอิทธิพลแนวคิดความเช่ือ
ของวฒันธรรมเขมรในท่ีเขา้มาในประเทศไทย ผูท่ี้ทาํการศึกษาเทพทั้งเกา้องคอ์ยา่งจริงจงัและเป็น
บุคคลแรกก็คือ นายกมเลศวร ภตัตาจารย ์และ ต่อมาคือนายหลุยส์ มาเลอเรท ์(Louis Malleret) จาก
การศึกษาของท่านภตัตาจารยพ์บว่า เทพทั้งห้าองคไ์ม่ใช่เทพนพเคราะห์ (Graha) อยา่งท่ีปรากฏใน
อินเดีย หากแต่เป็นเทพผูรั้กษาทิศ (Dikpalaka) ส่วนเทพเจา้อีกส่ีองคคื์อองคริ์มขวามือสุดกบัอีกสอง
องคริ์มซา้ยมือสุดจะปรากฏในตาํแหน่งคงท่ี  ในขณะท่ีเทพอีกห้าองคซ่ึ์งอยู่ตรงช่วงกลางจะมีการ
สับเปล่ียนลกัษณะและตาํแหน่งกนัอยูภ่ายในกลุ่ม ดว้ยเหตุนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะกาํหนดตายตวัลง
ไป ยกเวน้เทพอีกห้าองคซ่ึ์งอยู่ตรงก่ึงกลางและมกัทาํรูปบุคคลข่ีชา้งเสมอ ทาํให้ทราบว่าเป็นพระ
อินทร์ เทพนพเคราะห์ส่ีองค์ซ่ึงปรากฏอยู่ตรงริมสุดขา้งละสององค์เสมอนั้น ได้แก่ พระสูริยะ
(Surya ) อยู่ริมซ้ายมือสุด ทรงถือดอกบวัขาบไวข้า้งละดอก ประทบัรถเทียมมา้ ถดัไปเป็น 
พระจนัทร์(Chadra) ทรงถือดอกบวัขาบไวข้า้งละดอกเช่นเดียวกนั ประทบัรถนัง่อยู่บนแท่น แต่
บางคร้ังก็ประทบับนราชรถเทียมมา้สองตวัซ่ึงพบไม่บ่อยนัก ส่วนทางดา้นขวาจะเป็นพระราหู 
ประทบับนกอ้นเมฆ และองคสุ์ดทา้ย ตรงริมขวามือสุดก็คือ พระเกตุ (Ketu) ทรงสิงห์เป็นพาหนะ 
สําหรับเทพประจาํทิศจะพบเป็นกลุ่มของเทพห้าองค ์แต่ต่างตาํแหน่งกนับา้ง  ประกอบดว้ยพระ
อินทร์ เทพผูรั้กษาทิศตะวนัออกซ่ึงปรากฏอยู่ตรงกลางเสมอ เทพองคท่ี์สามนับจากริมซ้ายมือจะ
สลบัเปล่ียนอยูร่ะหวา่งพระวาย ุ(Vayu) พระพรหม พระยม  พระสกนัทะ (Skanda) พระอคันี (Agni) 
เทพองคท่ี์ส่ีบางคร้ังเป็นพระพรหม พระยม พระสกนัทะ หรือ วายุ ส่วนทางดา้นซ้ายมือของพระ
อินทร์คือ เทพองคท่ี์หก คือ ทา้วกุเวร และ เทพองคท่ี์เจ็ดท่ีบางคร้ังก็เป็นพระอคันี บางคร้ังเป็นพระ
ยม 16 
  หลกัฐานท่ีพบร่องรอยของการสร้างพระราหูในภาคอีสานนั้น เป็นการสร้างพระราหู
โดยพบร่วมกบัเทพนพเคราะห์ และ เทพผูรั้กษาทิศ โดย สลกัเรียงกนับนแท่นศิลา จากการประมวล
หลกัฐานเทพนพเคราะห์ในภาคอีสานพบว่าพระราหูจะมีตาํแหน่งท่ีประทบัชดัเจนไม่เปล่ียนคืออยู่
ในลาํดบัท่ี 8 เสมอ โดยพระราหูประทบับนเมฆ มีหาง ดังท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 2 ว่าจากขอ้
สันนิษฐานของศาสตราจารย ์หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล ท่ีทรงคิดว่าการสร้างเทพนพเคราะห์ผสม
กบัเทพผูรั้กษาทิศเป็นลกัษณะเฉพาะของประเพณีอินเดีย – ขอมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามจากการ
คน้พบหลกัฐานการสร้างเทพนพเคราะห์ในพ้ืนท่ีของอินเดียตอนใตมี้การคน้พบประติมากรรมท่ี

                                                                    

 16 หม่อมราชวงศ ์สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ, ปราสาทพนมรุ้ง ศาสนบรรพตท่ีงดงามท่ีสุดใน
ประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : มติชน, 2535), 378.  
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เรียกว่า เสารปิฐะ ท่ีเป็นการสร้างเทพนพเคราะห์ผสมผสานกบัเทพผูรั้กษาทิศ (เทพทิกปาล)  ทาํให้
รูปแบบของเทพนพเคราะห์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสร้างเทพนพ
เคราะห์ในอินเดีย และ ไม่ใช่ประเพณีในการสร้างท่ีมีเฉพาะกบัวฒันธรรมขอม แต่คงเป็นการท่ีขอม
อาจจะรับวฒันธรรมการสร้างมาจากอินเดียไดเ้ช่นกนั ในท่ีน้ีจะเรียกวา่กลุ่มเทพ 9 องค ์
 ภาพสลักพระราหูรวมกับเทพนพเคราะห์ท่ีพบในภาคอีสานพบท่ี เทวสถานพระ
นารายณ์ อ.เมือง จงัหวดันครราชสีมา ,วดัปรางค ์อ.เมือง จงัหวดันครราชสีมา , ปราสาทเปือยนอ้ย 
อ.เปือยน้อย จังหวดัขอนแก่น , ปราสาทสระกาํแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ , 
ปราสาทบา้นเบญ็ อ.เดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้  
  1. ปราสาทสระกําแพงใหญ่ ตาํบลบา้นกาํแพง อาํเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีษะเกษ 
บริเวณปราสาทมีจารึกอกัษรขอมโบราณ17จาํนวน 24บรรทดั กล่าวว่า ใน พ.ศ.1584 “ ...พระกมัร
เตงอญัศิวทาส ผูพ้ิจารณาคุณโทษ ของพระสภาแห่งกมัรเตงชคตศรีพฤทเธศวร ร่วมกบัพระกมัร
เตงอญัคนอ่ืน ๆ ช้ือท่ีดินและปักเขตอุทิศถวายแด่ กมัรเตงชคตศรีพฤทเธศวร และไดซ้ื้อส่ิงของ
ให้แก่บุคคลบางคนดว้ย นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการถวายทาสให้ทาํหน้าท่ีแต่ละปักษ์ กล่าวถึง
ทรัพยสิ์นแลกเปล่ียนซ้ือขาย เช่น ววั ทองคาํ และ ภาชนะ ต่างๆ เป็นตน้...” ปราสาทแห่งน้ีสร้างตาม
ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์  อย่างไรก็ตามพบพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายเป็นพระพุทธรูป
ประทบันัง่ปางสมาธิเหนือขนดนาค  3 ชั้น ในส่วนของการกลุ่มเทพ 9 องคน์ั้นพบเป็นทบัหลงัสลกั
ภาพเทพนพเคราะห์รวมกบัเทพผูรั้กษาทิศเรียงกนัในแผน่ศิลา กาํหนดอายใุนศิลปะแบบพระราชวงั
หลวง หรือเกลียงประกอบดว้ย (ภาพท่ี59) 
 องคท่ี์ 1 พระอาทิตย ์ทรงถือดอกบวัซา้ยไวข้า้งละดอกประทบัราชรถมา้ 3 ตวั  
 องคท่ี์ 2  พระจนัทร์ประทบัแท่น  
 องคท่ี์ 3 พระอคันี ทรงแรด  
 องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงหงส์ 
  องคท่ี์ 5  พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั 
 องคท่ี์ 6 ภาพสลกัชาํรุดทาํใหไ้ม่ทราบวา่เป็นเทพองคใ์ด 
  องคท่ี์ 7 พระยม ประทบั กระบือ  
 องคท่ี์ 8  ราหู ประทบัเมฆ  

                                                                    

 17 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ศรีษะเกษ, (กรุงเทพ ฯ :
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2543), 110. 
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ภาพท่ี 59   กลุ่มเทพ 9 องค ์ทิศปราสาทกาํแพงใหญ่ บา้นกาํแพง อาํเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะ

เกษ ศิลปะคลงัปาปวน กลางพุทธศตวรรษท่ี 16- พุทธศตวรรษท่ี 16 ตอนปลาย
ประกอบดว้ย 

ท่ีมา : Wilawan D., Visit Meuang Sri [ Online ], accessed 18 January 2008. Avaiable from  
http;//oknation.net 
 
 2. ปราสาทเปือยน้อย ตาํบลเปือยนอ้ย อาํเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ภาพสลกัเทพ 
9 องคท่ี์ปรากฏในปราสาทน้ี พบบนทบัหลงัหินทรายส่ีเหล่ียมพื้นผา้ ยาว 1.32 เมตร กวา้ง 30 เมตร  
(ภาพท่ี60)18 ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 พระสุริยะทรงถือดอกบวัซา้ยไวข้า้งละดอกประทบัมา้ 3 ตวั 
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ประทบัแท่น  
 องคท่ี์ 3 พระอคันี ทรงแรด 
 องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงหงส์ 
  องคท่ี์ 5 พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั 
 องคท่ี์ 6 ภาพสลกัชาํรุดทาํใหไ้ม่ทราบวา่เป็นเทพองคใ์ด 
  องคท่ี์ 7 พระยม ประทบั กระบือ  
 องคท่ี์ 8  ราหู ประทบัเมฆ  
 องคท่ี์ 9 พระเกตุ ประทบั สิงห์ 
 

                                                                    

 18 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ขอนแก่น, 77.  
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ภาพท่ี 60  แผ่นศิลาจาํหลกัรูปเทพ 9 องค ์ปราสาทเปือยน้อย อาํเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 

กาํหนดอายใุนศิลปะแบบปาปวน เทพทั้ง 9 องค ์
ท่ีมา : Asger Mollerup,  Sundial, calendar and Khmer temples  [Online], accessed 7 August 2010,  
Available from http://www.sundial.thai-isan-lao.comnavagraha.html 
 
  ในปราสาทเปือยนอ้ยสลกัเป็นรูปเทพนพเคราะห์ 4 องค ์และ เทพผูรั้กษาทิศอีก 5 องค ์ 
หรือ กลุ่มเทพ 9 องค ์โดยเทพผูรั้กษาทิศจะอยูใ่นซุม้ เทพนพเคราะห์อยูท่างดา้นซา้ย และ ดา้นขวา 
ดา้นละ 2 องค ์คือ พระอาทิตย ์และ พระจนัทร์ ดา้นขวาสุดสลกัรูปพระเกตุทรงสิงห์ ถดัมาคือ พระ
ราหู ตรงกลางเป็นเทพผูรั้กษาทิศเป็นพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณัอยูต่รงกลาง พระพายทรงมา้ และ 
พระอคันี เทพทั้ง 9 องค ์ประทบัในซุม้เรือนแกว้ สลกัลวดลายท่ีสวยงาม ดา้นบนของแท่นสลกัดว้ย
ดอกบัว แท่นหินน้ีไม่ใช้แท่นหินท่ีเป็นแผ่นหลังทับหลังท่ีใช้ประกอบอาคาร เช่ือว่าอาจใช้
ประโยชน์สาํหรับการแกบ้น หรือ อาจสาํหรับบูชาเทพทั้งเกา้องค ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบ
พิธีกรรม  
 
 3 ปราสาทบ้านเบ็ญ อาํเภอเดชอุดม จังหวดัอุบลราชธานี ปราสาทบ้านเบ็ญ 
ประกอบด้วยปรางค์ ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลงั ตั้ งอยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออก แนวกาํแพงศิลาแลงลอ้มรอบ ในปี พ.ศ.2533 กรมศิลปากรไดพ้บทบัหลงักลุ่มเทพ 9 องค์
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ท่ีสมบูรณ์อย่างมาก ปัจจุบนัได้จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (ภาพท่ี 61)19

ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 พระสุริยะ ประมบัรถเทียมมา้ 2 ตวั  
 องคท่ี์ 2 พระจนัทร์ ทรงแท่น  
 องคท่ี์ 3  พระอคันี ทรงแรด   
 องคท่ี์ 4 พระวรุณ/ ทรงพรหม หงส์  
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั  
 องคท่ี์ 6 กเุวร หรือ พาย ทรงกระบือ  
 องคท่ี์ 7 พระยม ทรงกระบือ  
 องคท่ี์ 8 พระราหู ประทบักอ้นเมฆ 
 องคท่ี์ 9 พระเกตุ ทรงสิงห์  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61  ทบัหลงัรูปเทพ 9 องค ์เกลียงสลกัเป็นรูปเทพเจา้เกา้องคภ์ายในซุม้จากปราสาทบา้นเบญ็ 

อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานีกาํหนดอายใุนศิลปะแบบพระราชวงัหลวง  
ท่ีมา : Asger Mollerup, Sundial, calendar and Khmer temples  [Online], accessed 7 August 2010,  
Available from http://www.sundial.thai-isan-lao.comnavagraha.html 
 
 4. วัดปรางค์ หรือวัดกลาง จงัหวดั นครราชสีมา  การคน้พบ มีการคน้พบพระราหูรวม
กบักลุ่มเทพ 9 องค ์อ่ืนๆ โดยเป็นแผ่นศิลาท่ีฝังอยู่ภายในกาํแพงภายในวดัปรางค ์กาํหนดอายุใน
ศิลปะแบบปาปวน ปรากฏเทพทั้ง 9 องค ์อยูภ่ายในซุม้ลายดอกไมมี้ลายดอกไมค้ัน่อยูร่ะหว่างซุม้ มี

                                                                    

 19 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั อุบลราชธานี (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2544), 82. 
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ลกัษณะใกลเ้คียงกบัปราสาทกาํแพงใหญ่ และ เทวสถานพระนารายณ์  ตาํแหน่งของเทพท่ีตรงกนั
นั้นเช่ือวา่อาจจดัอยูใ่นศิลปะปาปวน 20 (ภาพท่ี 62) ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 คือ พระสุริยะ ประทบัรถเทียมมา้ 2 ตวั  
 องคท่ี์ 2  พระจนัทร์ ทรงแท่น  
 องคท่ี์ 3  พระอคันี ทรงแรด  
 องคท่ี์ 4 พระพรหม ทรงหงส์  
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้งเอราวณั  
 องคท่ี์ 6 พระพาย ทรงมา้  
 องคท่ี์ 7 พระยม ทรงกระบือ 
 องคท่ี์ 8 พระราหูพบเพียงคร่ึงตวัอาจจะทรงเมฆ  
 องคท่ี์ 9 พระเกตุทรงสิงห์  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 62   ภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องค ์  จากวดัปรางค ์หรือวดักลาง จงัหวดั นครราชสีมา  กาํหนด

อายสุมยัปาปวน  
 ท่ีมา :  Asger Mollerup,  Sundial, calendar and Khmer temples  [Online], accessed 7 August 
2010,  Available from http://www.sundial.thai-isan-lao.comnavagraha.html 
 
 5 เทวสถานพระนารายณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏภาพพระราหูในกลุ่ม
เทพ 9 องค ์บนแท่นหินศิลา ปัจจุบนัอยูท่ี่ หน่วยศิลปากร ท่ี 6 พิมาย จงัหวดันครราชสีมา ลกัษณะ

                                                                    

 20 วชัทนีย ์เสนาะลํ้า, “คติความเช่ือในเร่ืองพระอินทร์ในศิลปะแบบเขมรในประเทศ
ไทย” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2530), 
67. 
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การเรียงของเทพเรียงจากซา้ยไปขวา (ภาพท่ี 63) 21 การสลกัภาพเทพทั้ง 9 องค ์นัง่เรียงอยูท่ี่ซุม้ของ
ใบไม ้มีดอกบวัตั้งอยูต่รงกลางระหว่างซุม้ เทวดาเหล่าน้ีจะสวมจีวรเป็นร้ิว ซกัชายผา้ออกมาเป็นวง
โคง้ ลกัษณะของเทพทั้ง 9 อาจจะเปรียบเทียบไดก้บัท่ีปราสาทออกยม หรือ อยู่ในราวกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงอาจเป็นสมยัเกลียง ลกัษณะของผา้นุ่งท่ีชกัชายผา้ออกมาเป็นเส้นโคง้ดา้นหนา้อาจ
เป็นศิลปะแบบบาปวน ส่วนซุม้เทพเจา้ซ่ึงเป็นดอกบวัสีขาวเป็นระยะ ๆ นั้นอาจเปรียบเทียบกบัทบั
หลงัของเทพทั้ง 9 องคซ่ึ์งไม่ทราบท่ีมา ประกอบดว้ย  
 องคท่ี์ 1 พระสุริยะ ประทบัเทียมมา้ 2 ตวั 
 องคท่ี์ 2  พระจนัทร์ ทรงแท่น  
 องคท่ี์ 3  พระอคันี ทรงแรด 
 องคท่ี์ 4   พระพรหม ทรง หงส์  
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้งเอราวณั  
 องคท่ี์ 6 พระพาย ทรงมา้  
 องคท่ี์  7 พระยม ทรงกระบือ  
 องคท่ี์ 8  พะราหู ท่ีตวัเป็นคนท่อนล่างเป็นงูคร่ึงตวั  ทรงเมฆ  
 องคท่ี์ 7 พระเกตุ  ทรงสิงห์  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 63 ภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องค ์ จากเทวสถานพระนารายณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

กาํหนดอายใุนศิลปะแบบปาปวน สลกัเป็นรูปเทพเจา้เกา้องคภ์ายในซุม้ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, นาํชมพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ พิมาย  (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ถาวรกิจการ
พิมพ ์จาํกดั, 2542), 102. 
   

                                                                    

 21 เร่ืองเดียวกนั, 120. 
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 6.แผ่นศิลาจําหลักรูปเทพ 9 องค์ ไม่ปรากฏท่ีมา ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติมหาวีระวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดอายุในศิลปะแบบปาปวน(ภาพท่ี  64) 
ประกอบดว้ย 
 องคท่ี์ 1 พระสุริยะ ประทบัเทียมมา้ 2 ตวั 
 องคท่ี์ 2  พระจนัทร์ ทรงแท่น  
 องคท่ี์ 3  พระอคันี ทรงแรด 
 องคท่ี์ 4   พระพรหม ทรง หงส์  
 องคท่ี์ 5 พระอินทร์ ทรงชา้ง 
 องคท่ี์ 6 พระพาย ทรงมา้  
 องคท่ี์  7 พระยม ทรงกระบือ  
 องคท่ี์ 8 พะราหู ทรงเมฆ  
 องคท่ี์ 9  พระเกตุ  ทรงสิงห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 64 แผ่นศิลาจาํหลกัรูปเทพ 9 องค ์ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ ์

จงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีมา:Asger Mollerup, Sundial, calendar and Khmer temples  [Online], accessed 7 August 2010,  
Available from http://www.sundial.thai-isan-lao.comnavagraha.html 
 
 7. ปราสาทพนมรุ้ง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นเทวสถานในศาสนา
ฮินดู ลทัธิไศวนิกาย    มีการบูรณะก่อสร้างต่อเน่ืองกนัมาหลายสมยัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี15-18 เม่ือ
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงหันมานับถือพุทธศาสนาลทัธิมหายาน ทาํให้เทวสถานในศาสนาฮินดู
เปล่ียนเป็นพุทธสถาน พบเทพเจา้ทั้ง 9 องค ์ปรากฏบนภาพสลกัท่ีปราสาทพนมรุ้ง เหลือเฉพาะรูป
เทพสามองค ์เทพองคริ์มขวามือคือ พระยม ( ? ) ทรงกระบือเป็นพาหนะ พระราหูประทบัอยู่บน
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กอ้นเมฆ และ พระเกตุทรงสิงห์เป็นพาหนะ (ภาพท่ี) ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ พาหนะของเทพนพเคราะห์
ท่ีปราสาทพนมรุ้งสลกัให้เห็นทางด้านขา้งซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีปรากฏน้อยมากในศิลปะเขมรใน
ประเทศกมัพชูา (ภาพท่ี 65-66) 22 
  

 
 
ภาพท่ี 65 ภาพจาํหลกัศิลาชาํรุดรูปเทพ 9 องค ์จากปราสาทพนมรุ้ง อาํเภอเฉลิมพระเกียร 
 จงัหวดับุรีรัมย ์
ท่ีมา :  ศาสตราจารย ์ดร. หม่อมราชวงศสุ์ริยวฒิุ  สุขสวสัด์ิ,  ปราสาทเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตท่ี
งดงามท่ีสุดในประเทศไทย  (สมุทรปราการ: สาํนกัพิมพเ์รือนบุญ, 2549), 318 
 

 
     
ภาพท่ี 66 ภาพจาํหลกัศิลาชาํรุดรูปเทพ 9 องค ์จากปราสาทพนมรุ้ง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 จงัหวดับุรีรัมย ์
ท่ีมา :  ศาสตราจารย ์ดร. หม่อมราชวงศสุ์ริยวฒิุ  สุขสวสัด์ิ,  ปราสาทเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตท่ี
งดงามท่ีสุดในประเทศไทย  (สมุทรปราการ: สาํนกัพิมพเ์รือนบุญ, 2549), 319. 

                                                                    

 22 หม่อมราชวงศ ์สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ, ปราสาทพนมรุ้ง ศาสนบรรพตท่ีงดงามท่ีสุดใน
ประเทศไทย , 379. 
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 จากการสร้างรูปพระราหูซ่ึงเป็นหน่ึงในเทพนพเคราะห์ผสมผสานเทพผูรั้กษาทิศท่ี
ปรากฏในศิลาแกะสลกัหลายพ้ืนท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํใหผู้ว้ิจยัเช่ือวา่พระราหูเป็นเทพท่ี
ไดรั้บการเคารพบูชาในพื้นท่ีอีสานมาเป็นเวลายาวนานแลว้ โดยคน้พบหลกัฐานอยา่งชดัเจนปลาย
พุทธศตวรรษท่ี15-16 จากอิทธิพลเขมรท่ีปรากฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออนัเป็นช่วงเวลาแห่ง
ศิลปะปาปวน (พุทธศตวรรษท่ี 16) , ศิลปะนครวดั (พุทธศตวรรษท่ี 16 -17) และศิลปะบายน (พุทธ
ศตวรรษท่ี 18)  ของเขมรท่ีแพร่หลายอยูใ่นพ้ืนท่ีแถบน้ี  

   ทั้งน้ีเน่ืองจากพ้ืนฐานของชาวอีสานมีความเช่ือและกลวัส่ิงท่ีเรียกว่าปรากฏการณ์ท่ี
เหนือธรรมชาติ การบูชา และเคารพต่อเทพนพเคราะห์จะช่วยทาํให้พวกเขาประสบความโชคดีใน
ชีวิต ปราศจากเคราะห์ร้าย ทั้งน้ีแมภ้ายหลงัวฒันธรรมของขอมจะเส่ือมไปแต่ความเช่ือในพระราหู
ยงัคงอยูเ่พียงแต่รูปแบบทางคติความเช่ือ และ การสร้างประติมากรรม และ จิตรกรรม มีการเปล่ียน
รูปแบบไป โดยไม่มีการสร้างราหูร่วมกบัเทพนพเคราะห์ แต่เป็นการสร้างเป็นราหูองคเ์ดียวใน
บริเวณศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาคือวดั รวมทั้งการผสมผสานความเช่ือพื้นเมืองของตนเอง
เขา้กบัราหูท่ีไดรั้บมาจากวฒันธรรมขอมในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
วฒันธรรมลาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในอดีตคือพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นชา้ง ดงันั้น
วฒันธรรมส่วนหน่ึงของอีสานก็คือวฒันธรรมลาว ความเช่ือต่างมากมาย เช่น การนับถือผีบรรพ
บุรุษ,ศาลปู่ตา,ผีฟ้าผีแถน เป็นตน้ คติความเช่ือเหล่าน้ีลว้นท้ิงร่องรอยหลกัฐานส่งต่อมายงัคนใน
สมยัปัจจุบนั เน่ืองจากยงัปรากฏการจดัพิธีเพื่อทาํการบูชาแถนในปัจจุบนั เช่น การจุดบั้งไฟบูชา
แถนซ่ึงคลา้ยกบัวฒันธรรมลาว  
 ความเช่ือในเร่ืองผีสําหรับคนอีสานจะเรียกคนตายว่า ผีหลอกแต่ผีในวิธีคิดของชาว
อีสานไม่ไดด้าํรงอยู่เพื่อคอยหลอกหลอนผูค้น แต่ทาํหน้าท่ีเป็นผูว้างกฎเกณฑ์ในการดาํเนินชีวิต
ดา้นต่างๆ มากกวา่ กฎเกณฑห์รือฮีตคองเหล่าน้ีถา้หากไม่ทาํตามกจ็ะเกิดการผดิผ ีและถูกลงโทษให้
เจ็บไขไ้ด้ป่วย ประสบโชคร้ายต่างๆนานาได ้แต่หากประพฤติตวัถูกตอ้งตามฮีตคองแลว้ผีก็จะ
คุม้ครองให้พน้อนัตรายและประสบความสําเร็จในชีวิต คติความเช่ือเร่ืองผีของชาวอีสานนั้นมีมา
ตั้งแต่ดั้งเดิม 23 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นสังคมท่ียงัผกูพนักบัการนบัถือผีอย่างแน่นแฟ้น ชาว
อีสานเช่ือว่าคนเรามีขวญัประจาํตวัทุกคนเม่ือตายไปขวญัจะออกจากร่างไปพบบรรพชนและ

                                                                    

 23 อาจารยเ์บจวรรณ นาราสัจจ,์ ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน (ขอนแก่น : ศูนยพ์หุ
ลกัษณ์แห่งลุ่มนํ้าโขง, 2549), 54. 
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เดินทางไปไหวแ้ถนบนสวรรค ์เสร็จแลว้จะกลบัมาวนเวียนอยูต่ามบา้นหรือสถานท่ีต่างๆ เพื่อดูและ
บุตรหลานท่ียงัมีชีวิตอยู ่ดงันั้น จึงตอ้งทาํพิธีกรรมต่างๆเพ่ือบูชาเซ่นสรวงผอียูเ่สมอ 24 ผท่ีีถือไดว้่ามี
ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของชาวอีสานอยา่งมาก คือ  ผฟ้ีาและผแีถน กล่าวคือ  
  1.ผแีถน ความเช่ือเร่ืองพระยาแถน นอกจากเร่ืองนาคเล่นนํ้ าแลว้ ชาวบา้นยงัเช่ือว่า
พระยาแถนเป็นผูมี้อิทธิพลในการให้ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล โบราณจึงให้ทาํบุญบั้งไฟเพื่อถวาย
พระยาแถน  แต่ในนิทานเร่ืองพระยาคนัคาก กล่าวว่าการทวงสัญญาของแถน ถา้ไม่ทาํบั้งไฟถวาย
แถนฝนจะไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ชาวอีสานจึงนิยมทาํบั้งไฟทุกหมู่บา้น โดยถือเป็นงานมหกรรม
ประจาํปีเลยทีเดียว 
  2.ผีฟ้า เป็นผรีะดบัสูง บางคนบอกว่าผฟ้ีากบัแถนเป็นส่ิงเดียวกนัแต่ส่วนใหญ่แลว้
ผีฟ้าจะคอยช่วยเหลือเม่ือมนุษยมี์ภยั สามารถอญัเชิญลงมาไดแ้ละทั้งหญิงและชาย ผีฟ้ามีช่ือต่างๆ 
กนั ส่วนใหญ่จะมีช่ือพอ้งกนักบัตวัละครในวรรณกรรมพ้ืนบา้นของภาคอีสาน เช่น อรพิม สินไช 
เป็นต้น ผีฟ้าก็คือวิญญาณของคนดีท่ีข้ึนไปอยู่บนสวรรค์แล้วคอยกลับลงมาช่วยเหลือมนุษย์
โดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วย การนบัถือผีทาํให้ชาวอีสานไม่กลา้ฝ่าฝืนคาํสั่งสอนท่ีสืบทอดต่อ ๆ กนัมา 
ในบรรดาผทีั้งหมด  
  ชาวอีสานถือว่าแถนเป็นเจา้แห่งผีทั้งปวง บางทีก็เรียกรวมกนัว่าผีฟ้าพระยาแถน 
แถนเป็นผีท่ีมีอาํนาจสูงสุด เป็นผูก้าํเนิดทุกสรรพส่ิงและดูแลรักษาโลกมนุษย ์นักวิชาการบางคน
เช่ือวา่คาํว่า แถน เช่ือมโยงกบัถ่ินท่ีอยูด่ั้งเดิมของบรรพบุรุษของตระกลูไทย-ลาว ซ่ึงเช่ือว่าอพยพมา
จากเมืองแถน (เดียนเบียนฟู) ในเวียดนาม จึงเรียกหัวหนา้ใหญ่สุดของผีบรรพบุรุษว่าแถน ตามช่ือ
เมืองท่ีเป็นถ่ินเดิม การเรียกผีแถนนั้นจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัตามไปตามทอ้งถ่ิน เช่น ผีหลวง ผี
ไท ้ผไีทเทิง ผแีถน แถนหลวง แถนแนน แถนเคอ แถนคาย แถนเคาะ แถนชัง่ แถนเถือก แถนชี แถน
ส่ิว แถนแม่นาง เป็นตน้ แต่ละแถนต่างมีหนา้ท่ีเฉพาะตน เช่น แถนแนนเป็นผูก้าํหนดชะตาชีวิตและ
ส่งมนุษยใ์ห้มาเกิด แถนเคาะทาํให้เกิดการเจ็บป่วยบนัดาลให้เกิดเคราะห์ร้ายภยัพิบติั ส่วนแถนแม่
นางทาํให้มนุษยเ์ติบโต บนัดาลให้มีนํ้ านมเล้ียงทารก เป็นตน้ ตาํนานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการนาํมา
ผสมผสานกบัพุทธศาสนาไดเ้ป็นอย่างดี ตาํนานแรกปรากฏจากพงศาดารลา้นชา้งหรือตาํนานขุน
บรม ตาํนานน้ีเล่าวา่เม่ือผูค้นไม่เช่ือฟังแถน แถนก็จะบนัดาลใหน้ํ้ าท่วมเมือง เป็นการเล่าตาํนานการ
สร้างเมืองโดยขนุบรมโดยไดรั้บความช่วยเหลือในการสร้างบา้นเมืองจากแถน แถนสอนใหค้นทาํ

                                                                    

 24 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉยั, ซ่อนไวใ้นสิม : ก-อ ในชีวิตอีสาน (กรุงเทพฯ : ฟูลสต๊อป
,2551), 101. 
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ไร่นา ปลูกขา้ว ปลูกผกั รู้จกัทอผา้และใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่าง ๆ รวมทั้งสั่งสอนขนมธรรมเนียม
ประเพณี แถนในตาํนานน้ีจึงมีอาํนาจสูงสุด เป็นผูด้ลบนัดาลใหเ้กิดสรรพส่ิง 25 
  3.ผปู่ีตา เป็น บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้แต่ดวงวิญญาณยงัเป็นห่วงลูกหลานอยูจึ่ง
เฝ้าคอยดูแล รักษาคุม้ครอง ป้องกันภัยร้ายทั้ งปวงท่ีเกิดข้ึนในชุมชม โดยมีเฒ่าจํ้ า ทาํหน้าท่ีผู ้
ประสานงาน ส่ือสารระหว่างผบีรรพบุรุษกบัชาวบา้น ซ่ึงความเช่ือถือศรัทธาในผปู่ีตาทาํใหเ้กิดเป็น
ศูนยก์ลางของความร่วมมือท่ีสําคญัในชุมชนโดยมีเฒ่าจํ้ าเป็นผูน้าํ จากการศึกษาของ คุณบุญยงค ์
เกศเทศ (2547) พบว่าในแต่ละชุมชนของอีสานมีพื้นท่ีดอนปู่ตา เฉล่ีย 1-1000 ไร่/แห่ง โดยในส่วน
ของปู่ตา มกัเลือกพื้นท่ีเป็นเนินสูง โนน โคกหรือดอน ซ่ึงนํ้ าท่วมไม่ถึง มีสภาพป่าหนาทึบ ร่มคร้ึม 
มีสัตวป่์าชุกชุมหลากหลายพนัธ์ุ มีบรรยากาศน่าสะพรึงกลวั เสียงร้องของสํ่าสัตวค์ลุกเคลา้ไปกบั
เสียงเสียดสีของเครือไมท้ั้งปวง ซ่ึงทาํใหอ้าณาเขต ปู่ตา หรือ ดอนปู่ตามีความศกัด์ิสิทธ์ิ ผปู่ีตา เป็นผี
ประจาํหมู่บา้นคอยปกป้องคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นของผูค้นและคอยดูแลให้ทุกคนไดป้ฏิบติัอยู่
ในฮีตคอง หรือใครตอ้งการส่ิงใด ก็อาจไปบนบานขอจากผีปู่ตาได ้ความจริงแลว้ผีปู่ตาก็เป็นผี
บรรพบุรุษเหมือนกัน แต่นัยว่ามีชีวิตอยู่เน่ินนานมาแลว้จนจาํช่ือไม่ไดจึ้งเรียกว่า ปู่ตา แทบทุก
หมู่บา้นจะเลือกป่าไมใ้กลบ้า้นเป็นท่ีปลูกโฮงหรือศาลให้ปู่ตาอยู่ในป่านั้นจะกลายเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิเรียกว่า “ดอนปู่ ตา”  ซ่ึงมกัเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่เพราไม่มีใครกลา้ตดัเน่ืองจากลวัปู่ตา
ลงโทษ 26 

 
ตํานานความเช่ือเร่ือ.พระยาคนัคากเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์  

 ตาํนานของพระยาคนัคาก (คางคก) เป็นเร่ืองเล่าท่ีผสมผสานกบัหลกัพระพุทธศาสนา
และมีความเช่ือมโยงกบัคติความเช่ือของพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กล่าววา่คร้ังหน่ึงพระ
โพธิสตัวเ์สวยพระชาติเป็นพระยาคนัคาก ครองเมืองพนัทุมาลยั สมยัก่อนคนบูชาพระยาแถนกนัแต่
ต่อมาไดพ้ากนัไปนบัถือพระยาคนัคาก ทาํให้พระยาแถนไม่พอใจ จึงดลบนัดาลให้เมืองเกิดความ
แห้งแลง้ถึง 7 ปี 7 เดือน พระยาคนัคากจึงวางแผนต่อสู้กบัพระยาแถนโดยให้ปลวกทาํจอมปลวก
สูงข้ึนไปถึงเมืองพระยาแถนแลว้ใหม้ด ตะขาบ และ แมงป่องข้ึนไปซุ่มปฏิบติัการตามแผนก่อน พอ
ถึงวนัแรม 7 คํ่า พระยาคนัคาก ก็นําทพัไปเจรจาขอฝนกับพระยาแถน พระยาแถนไม่ให้จึงทาํ
สงครามกนั ตะขาบและแมงป่องท่ีแอบอยูต่ามเส้ือผา้กอ็อกมากดัทหารจนตาย อาวธุท่ีพระยาคนัคาก 
(คางคก) ใชใ้นการต่อสูก้บัพระยาแถนกห็กัหมดเพราะมดไปเจาะจนจวนหกัไวก่้อน ในท่ีสุดพระยา

                                                                    

 25 เร่ืองเดียวกนั, 101-107. 
 26 เร่ืองเดียวกนั, 102. 
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คนัคาก ก็ใช้บ่วงบาศจบัพระยาแถนจนได้ พญาแถนจึงยอมประทานฝนมาให้แก่มนุษยอี์กคร้ัง 
ภายหลงัจากท่ีพระยาแถนยอมให้ฝนแลว้ จึงไดถ้ามพระยาคนัคากว่าจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าจะให้ฝนตก
ตอ้งเม่ือใด พระยาคนัคาก จึงกล่าวว่า ตอ้งการฝนตกเม่ือใดมนุษยจ์ะจุดบั้งไฟเตือน หลงัจากนั้นเม่ือ
ไดย้นิเสียงกบ อ่ึงอ่าง และ เขียดร้อง ก็แสดงว่ามนุษยไ์ดรั้บฝนแลว้ และถา้ไดฝ้นพอเม่ือใด มนุษยก์็
จะแกว่งโหวดข้ึนสู่ทอ้งฟ้า เป็นสัญลกัษณ์ใหพ้ญาแถนลดฝนลงหรือหยดุฝน 27 ร่องรอยของตาํนาน
พระยาคนัคากนั้นปรากฏในฮูปแตม้ของวดัป่าเรไร (ภาพท่ี 67) 

 

 
 
ภาพท่ี 67  ภาพจิตรกรรมพระยาคนัคาก ท่ีปรากฏ วดัป่าเรไร (วดับา้นหนองพอก) บา้นนาคาํพอก 

อ.ดงบงั อ.นาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 
ท่ีมา :  อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉยั, ซ่อนไวใ้นสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน (กรุงเทพฯ : ฟูลสต๊อป,2551), 
175.  
 
 ในส่วนของกบนั้นถือไดว้า่เป็นบริวารท่ีสาํคญัของพระยาคนัคากในการขอฝนจากพระ
ยาแถนโดยการใชเ้สียงส่งสัญญาณ สาํหรับในพื้นท่ีภาคอีสานเร่ืองเล่าตาํนานของราหูอมจนัทร์จะ
เก่ียวขอ้งกบัพระยาคนัคากซ่ึงเล่าสืบต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี   
 
คติการสร้างพระราหูในพืน้ทีอ่สีานจากหลกัฐานทางโบราณคดี ช่วงพุทธศตวรรษที ่19 เป็นต้นมา  
  ภายหลงัจากท่ีอิทธิพลของเขมรเร่ิมลดนอ้ยถอยลงตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา 
คติการสร้างพระราหูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ เป็นการสร้างข้ึนเพื่อประดับตกแต่ง

                                                                    

 27 อาจารยเ์บจวรรณ นาราสจัจ,์ ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน, 173-175. 
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สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมลาวท่ีปรากฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมาเป็นเวลาช้านาน โดยเป็นการสร้างพระราหูในสิมหรือโบสถ์ของอีสาน 
ประดบัตกแต่งบริเวณหนา้บนัหรือดา้นขา้งของอุโบสถการ สร้างประติมากรรม และ จิตรกรรมของ
พระราหูนั้นเป็นการสร้างประกอบกบัตาํนานเร่ืองเล่าแต่ละทอ้งถ่ินของตน แต่รูปแบบในการสร้าง
พระราหูช่วงหลงัจากอิทธิพลเขมรจะมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ชาวอีสานกล่าวว่าราหูอมจนัทร์
หรือกบกินเดือนนั้นมนัไม่ไดอ้มแต่มนักินดวงจนัทร์  จึงเรียกว่า กบกินเดือน ภาพวาดท่ีชาวอีสาน
วาด หรือ ท่ีชาวอีสานเรียกว่าฮูปแตม้ตามสิมต่างๆ ก็มกัปรากฏภาพราหูอมจนัทร์ แต่เวลาเห็นพวก
เขาจะเรียกวา่ กบกินเดือน เน่ืองจากชาวอีสานเช่ือวา่เม่ือกบกินเดือนะมนัจะตอ้งข้ีออก หรือไม่ก็คาย
ออก28 อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัพบจารึกอกัษรไทยนอ้ยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20  อนัถือไดว้่าเป็นหลกัฐาน
ทางโบราณคดีช่วงหลงัอิทธิพลเขมรท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เป็นจารึกท่ีกล่าวถึงนามของพระราหูปรากฏ
ร่วมกบัเทพนพเคราะห์องคอ่ื์นพร้อมเดือน และราศี ซ่ึงพบในจารึกช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 - 24 
ประกอบดว้ย  
 1.จารึกวดัแดนเมือง 
  จารึกหลกัน้ีพบร่องรอยของการกล่าวถึงช่ือราหู ร่วมกบันามของเทพนพเคราะห์ พร้อม
จกัรราศีจารึกในปี 2073 ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 จารึกวดัแดนเมือง 1    (จารึกปัจจนัตบุรี) ดา้นท่ี 1 
จารึกดวัยตวัอกัษรไทยนอ้ย กล่าวไวว้า่ “..(ดา้นซา้ยของวงดวงชาตา) 892 (วงดวงชาตา) พระอาทิตย์
, พระพฤหสับดี และพระศุกร์สถิตอยูใ่นราศีมีน พระจนัทร์สถิตอยูใ่นราศีกรกฎ พระองัคารสถิตอยู่
ในราศีพิจิก พระพุธสถิตอยู่ในราศีกนัย ์พระเสาร์สถิตอยู่ในราศีพฤษภ พระราหูสถิตอยู่ในราศีตุล 
ลคันาสถิตอยูใ่นราศีเมษ (กลางวงดวงชาตา) เลข 7 วดัแดนเมือง ปลุกปีกด ยีเ่ดือนหา้ ออก ” 29 
 2.จารึกวดัพระธาตุศรีสองรัก  
 จารึกวดัพระธาตุศรีสองรัก ดา้นท่ี 1 พ.ศ. 2498 (พุทธศตวรรษท่ี 24) กล่าวว่า “ ....มงกั
อรราสี พฺรอาทิฑสถิฑสีราสีพฺรจนสัถิฑฑุรราสี พฺร 3 สถิฑกุมราสีพฺรพุฑสถิฑเมฑราสี พฺรปหฑพฺัร
เส ̑าสถิตเมถุรราสี 35. พฺรสัสถิหมินาสีพฺรราหูสถิฑ” แปล ไดว้่า พระพฤหัสสถิตมงักรราศี พระ
อาทิตยส์ถิตสิงห์ราศี พระจนัทร์สถิตตุลราศี พระองัคารสถิตกุมภ์ราศี พระพุธสถิตเมษราศี พระ

                                                                    

 28 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ขอนแก่น, 190. 
 29 กรมศิลปากร : หอสมุดแห่งชาติ, จารึกในประเทศไทย เล่มท่ี 5 (กรุงเทพ ฯ : หอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร,  2529), 322-326. 
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พฤหสัพระเสาร์สถิตเมถุนราศี พระศุกร์สถิตมีนราศี พระราหูสถิตมงักรราศี 30 จะเห็นไดว้่าขอ้ความ
จากจารึกกล่าวถึงพระราหูในลกัษณะตามหลกัทางโหราศาสตร์ เป็นความเช่ือในเร่ืองโชคลางของ
ชาวอีสาน ผสมผสานกบัเร่ืองของเทพและราศี 
 
หลกัฐานจากประติมากรรมและจิตรกรรม 
 การสร้างงานประติมากรรมของพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบร่องรอย
หลกัฐานการสร้างพระราหูในงานประติมากรรม และจิตรกรรม (ฮูปแตม้) ภายในพุทธสถาน 
โดยเฉพาะอุโบสถ หรือ สิม  สําหรับพระราหูท่ีสร้างในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผูว้ิจยัพบตั้งแต่
พุทธศตวรรษท่ี  23-25  เป็นตน้มา ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าการสร้างพระราหูในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 
เป็นตน้มาเป็นการสร้างเพ่ือการตกแต่งในสถาปัตยกรรมอีสาน ท่ีเรียกว่าสิม คาํว่าสิมมีความหมาย
เดียวกบัคาํว่าโบสถ ์หรือ อุโบสถ  ของทางภาคกลาง เป็นรูปของเสียงท่ีกร่อนมาจากคาํว่าสีมา ซ่ึง
หมายถึงขอบเขตหรืออาณาเขตท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชใ้นกิจกรรมของสงฆใ์นทางพระพุทธศาสนา 31

สิม ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้น แบ่งเป็น สิมบก และ สิมนํ้ า ในส่วนของสิมบกนั้นแบ่งเป็นสิม
ทึบและสิมโปร่ง ซ่ึงภาพพระราหูมกัจะประดบับริเวณหน้าบนั หรือตามผนังของสิม ซ่ึงพบทั้ง
ประติมากรรมและฮูปแตม้ (จิตรกรรม) การสร้างราหู หรือ กบกินเดือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
นั้นปรากฏทั้งประติมากรรมปูนป้ันบริเวณวดั เช่น หนา้บนัอุโบสถ หรือ ดา้นขา้งของอุโบสถ โดย
ลกัษณะของพระราหูท่ีพบ มีใบหนา้เป็นยกัษแ์ละมือทั้งสองขา้งจบัดวงจนัทร์ หรือ ดวงอาทิตยไ์วใ้น
มือทําท่าจะกินหรืออม  รวมทั้ งประติมากรรมพระราหูแบบประดับช่องลมท่ีพบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกนั  
 
ศิลปกรรมการสร้างพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ผูว้ิจยัพบหลกัฐานการสร้างพระราหูในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 -
25 ท่ีปรากฏในสิมหรือโบสถ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นประติมากรรมปูนป้ันและ
ประติมากรรมสลกัไม ้มีรูปแบบในการสร้าง คือ  

  1.ภาพพระราหูสวมชฎานาํมือทั้งสองขา้งจบัดวงจนัทร์อมไวใ้นปาก  
  2.ภาพพระราหูแบบประดบัช่องลม 

                                                                    

 30 เร่ืองเดียวกนั, 278 -285. 
 31 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา้, 2536), 69. 
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 สําหรับพื้นท่ีๆมีการค้นพบการสร้างพระราหูซ่ึงมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 
ประกอบดว้ย  

 1 วัดกลาง อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีท่ีคณะสงฆส์ร้าง
ข้ึนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 23 ไม่ปรากฏหลกัฐานผูส้ร้าง สันนิษฐานกนัว่าแต่เดิมเคยเป็นท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนามาก่อน ในปี พ.ศ.2319 เจา้พระยาจกัรีเคยไดน้าํทพัเขา้มาหยดุพกัแรมใกล ้
ๆ วดักลาง  และ เม่ือคร้ังท่ีพระยาจกัรีทาํการรวบรวมชาวบา้นจากบา้นโคกหวัชา้ง บา้นทะมาน มา
ตั้ งเป็นเมืองแปะ  สันนิษฐานว่าในคราวฉลองเมืองใหม่คงจะทาํการนิมนต์พระสงฆ์เขา้มา
ประกอบพิธีในวดัน้ี ภายในวดัมีสระโบราณเรียกกนัว่า สระสิงโต  เป็นสถานท่ีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยา
ของขุนนางเจา้เมืองในยคุนั้น  โดยตกันํ้ าในสระน้ีแลว้นาํไปประกอบพิธีด่ืมกิน ในพระอุโบสถ
หลงัเก่า เม่ือคราวพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
รัชกาลปัจจุบนั วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.2530  จ.บุรีรัมยไ์ดน้าํนํ้ าจากสระแห่งน้ีทูลเกลา้ฯ ถวายร่วม
ในพิธีนํ้ าพิพฒัน์สัตยาดงักล่าวดว้ย พระอุโบสถวดักลางในปัจจุบนัถือว่าใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยลกัษณะรูปทรงคลา้ยพระอุโบสถในภาคกลางมีความสมส่วน
งดงาม32วดัแห่งน้ีพบพระราหูปูนป้ันสวมชฎา  มือทั้งสองขา้งจบัพระจนัทร์ หรือ พระอาทิตย ์
เพื่อท่ีจะอมเขา้ไวใ้นปาก (ภาพท่ี 68) 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                    

 32 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, ประวติัวดักลาง จงัหวดับุรีรัมย ์
(บุรีรัมย ์: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2550), 151. 
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ภาพท่ี 68  ประติมากรรมราหูอมจนัทร์ วดักลาง อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรมย ์ พทุธศตวรรษท่ี23 

ท่ีมา : วิสุทธ์ิ ภิญโญวาณิชกะ, ราหู และ หน้ากาล ภาพสะทอ้นความดีงามของบรรพชน 
(พระนครศรีอยธุยา : สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2538), 26. 

 
 ต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี 24 ปรากฏการสร้างพระราหูท่ีมีความหลายหลายมากข้ึนเช่น 
ประติมากรรมราหูแบบปูนป้ัน , ประติมากรรมภาพสลกัพระราหู  , ประติมากรรมพระราหูแบบ
ประดับ ช่องลม  และ  จิ ตรกรรมของพระรา หู เ ป็นการพบในหลายจังหวัดของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบดว้ย 
 2  วดักลาง ตั้งอยูท่ี่อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม สิมวดักลางน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระ
ครูพรหมจรรยาภิรมย ์(เจา้คณะอาํเภอสมยันั้น) ราว พ.ศ. 2430โดยช่างชาวญวนซ่ึงมาเป็นเขยอยูท่ี่
อาํเภอท่าอุเทนเป็นผูอ้อกแบบและทาํลวดลายทั้งหมด เน่ืองจากลวดลายหนักไปทางกิเลน มงักร 
และสวสัดิกะออกไปทางแนวจีนชาวบา้นจึงเรียกวดักลางน้ีว่าวดัเจ๊ก ส่วนพระประธานทั้ง 3 องคท่ี์
อยูภ่ายในสิม หลวงพ่อมหาเสนาเป็นช่างป้ัน ซ่ึงนบัว่าท่านมีทกัษะในทางพุทธศิลป์เป็นอยา่งยิง่ สิม
แห่งน้ีก่อดว้ยอิฐถือปูน ขนาด 4 ช่วงเสา กวา้ง 5.46 เมตร ยาว 10.85 เมตร โดยแบ่งเป็นมุขหนา้ 1 
ช่วงเสา ดา้นหน้าหันไปทางทิศตะวนัออกสู่แม่นํ้ าโขง มีราวบนัไดยื่นออกนอกมุขหน้า ทาํบนัได
ซา้ยขวาแคบแลว้ผายออก เสาส่ีเหล่ียมป้ันหัวเสารับซุม้โคง้คร่ึงกลมแบบยโุรป (ซ่ึงช่างญวนไดรั้บ
อิทธิพลจากฝร่ังเศสอีกทอดหน่ึง) หลงัคาจัว่สูงชั้นเดียวลดสองตบัมุงกระเบ้ืองซีเมนตว์ิบูลย ์เคร่ือง
บนหลงัคาเป็นโครงไมท้ั้ งหมด มีฝ้าเพดานปิดทึบหน้าบนัป้ันปูนนูนสูงรูปพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวณั เชิงบนัไดมีซุม้พระพทุธรูปประทบันัง่ 2 ซุม้ ส่วน 3 ช่วงเสาท่ีเป็นเน้ือท่ีของสิมท่ีใชท้าํสังฆ
กรรมนั้น 2 ช่วงเสาแรกเจาะหนา้ต่างทั้ง 2 ดา้นใส่ลูกรงไมติ้ดตาย เหนือซุม้หนา้ต่างดา้นนอกทาํซุม้
โคง้คร่ึงวงกลม ป้ันรูปราหูอมจนัทร์อยูภ่ายในเน้ือท่ีระหวา่งวงกบหนา้ต่างกบัตวัเสา (ภาพท่ี 6) มีรูป
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เทวดาคู่กบัยกัษคู่์เฝ้าประจาํอยูข่า้งหนา้ต่างทั้ง 2 ขา้ง ส่วนผนงัภายนอกท่ีเหลือ ทั้งดา้นขา้งและดา้น
ท่ีสกดัใส่ลวดลายรูปนูนเทพนมนัง่เหนือตวักิเลนใส่ลายสวสัดิกะ  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 69  ประติมากรรมปูนป้ันพระราหูบริเวณซุม้หนา้ต่าง ป้ันเป็นรูปราหูอมจนัทร์ใส่ช่องโคง้

คร่ึง สิมวดักลาง อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดั นครพนม พทุธศตวรรษที 24 
ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโตโยตา้ , 2536), 345.  
 
 3 วัดสุวรรณาวาส บา้นโคกพระ ต. โคกพระ อ.กนัทรวิชยั จ. มหาสารคาม มีภาพ
แกะสลกัไมบ้านประตูสิมเก่า ผูส้ร้างวดัคร้ังแรก ประมาณปี พ.ศ.2440 คือพระครูวินยัธร (เปล่ียน 
เรืองศรีมัน่) พร้อมดว้ยชาวบา้น โดยมีนายหมวก เรืองศรีมัน่ เป็นหวัหนา้ชาวบา้นไดม้าแผว้ถางโคก
พระยืน แล้วลงหลักปักเขตวดัด้วยไม้ท่อนเน้ือแข็งรอบ โคกพระยืนชาวบ้านเรียกว่าจวนวดั
มหาสารคาม ซ่ึงมีประตูทางเขา้ประตูเดียว บานประตูแกะสลกัเป็นภาพทวารบาลทั้งสองบานใต้
ภาพทวารบาลบนบานประตูดา้นซ้ายทาํเป็นภาพเทวดาเหาะ ส่วนบานดา้นขวาทาํเป็นรูปราหูอม
จนัทร์ มือทั้งสองจบัดวงจนัทร์ไว ้ภายในดวงจนัทร์ทาํเป็นรูปกระต่ายดว้ย (ภาพท่ี 70) 
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ภาพ 70  บานประตูสลกัไม ้ประติมากรรมราหูอมจนัทร์ และ กนกเครือวลัย ์บริเวณบานประตู

ดา้นขวา วดัสุวรรณาวาส อ.กนัทรวิชยั จ.มหาสารคามพทุธศตวรรษท่ี 24   
ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโตโยตา้ , 2536), 239.   
 
 4 ไม่ระบุช่ือที่มาของวัด เป็นวดัร้างขา้งวดัผดุงสุข บา้นถ่ินดุง อาํเภอโพนพิสัย จงัหวดั
หนองคาย สันนิษฐานว่าสร้างในปี พ.ศ.2450 (พุทธศตวรรษท่ี 24) สิมหลงัน้ีไดรั้บการบูรณะในปี 
พ.ศ.2506  พบภาพพระราหูประดบับริเวณซุม้ประตูโคง้คร่ึงวงกลม  แต่ไม่ไดท้าํท่าจบัดวงจนัทร์
เพื่อทาํการอมเหมือนท่ีเคยพบ (ภาพท่ี 71)33 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 33 วิโรฒ  ศรีสุโร, สิมอีสาน, 238. 
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ภาพท่ี 71   ลวดวายปูนป้ันซุ้มประตูโคง้คร่ึงวงกลม ยอดฉัตรย่อมุม 3 ชั้น มีนาคเล้ือยรองรับ

ทางซา้ยและ ทางขวา หวันาคทบัอยูบ่นตวัหงส์  ตรงกลางป้ันเป็นรูปราหูอมจนัทร์ จาก
สิมวดัร้างขา้งวดัผดุงสุข พทุธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโตโยตา้ , 2536), 239. 
 
 5 วัดพระศรีมหาโพธ์ิ ตั้งอยู่ท่ีบา้นหวา้นใหญ่ ตาํบลหวา้นใหญ่ อาํเภอหวา้นใหญ่ 
จงัหวดัมุกดาหาร สร้างในปี พ.ศ.2489 ภายในบริเวณของวดัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม  ท่ีสร้างข้ึนใน
สมยัรัชกาลท่ี 6  ดา้นทิศเหนือทาํเป็นรูปของราหูอมจนัทร์ ซ่ึงพระจนัทร์ก็คือช่องเลก็ๆ เจาะเป็น
วงกลม  อนัมีลกัษณะคลา้ยกบัพระราหูท่ีพบท่ีประเทศลาว 34 ทั้งน้ีภาพปูนป้ันประดบัผนงัดา้นนอก
ทางทิศเหนือสิมเก่า วดัพระศรีมหาโพธ์ิ บา้นหวา้นใหญ่ ต.หวา้นใหญ่ อ.หวา้นใหญ่ จ. มุกดาหาร 
ทาํเป็นรูปยกัษ ์ระบายสีบริเวณท่ีเป็นดวงจนัทร์ เป็นลกัษณะประติมากรรมพระราหูแบบเจาะช่อง
ลม เพื่อใหเ้ป็นช่องแสงสวา่งของอาคาร (ภาพท่ี 72) 
 
 
 

                                                                    

 34 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั มุกดาหาร (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั, 2541), 144-145.  
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ภาพท่ี 72  ประติมากรรมราหูแบบประดับช่องลม วัดศรีมหาโพธ์ิ  จังหวัดมุกดาหาร พุทธ

ศตวรรษท่ี 24  
ท่ีมา :  วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโตโยตา้ , 2536), 220.  
 
 6 วัดศรีมังคลาราม  จงัหวดัอุบลราชธานี สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 พุทธศตวรรษท่ี 
24  เป็นการสร้างราหูประดบัประตูหอแจก ตามคติความเช่ือของช่างพื้นบา้น ไท-อีสาน  ภาพพระ
ราหูท่ีพบมีความแปลกตาเน่ืองจากไม่ทาํท่าของราหูอมจนัทร์ มีลกัษณะใบหน้าคลา้ยหน้ากาล  
(ภาพท่ี 73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 73   ประติมากรรมปูนป้ันพระราหูในบริเวณประตูหอแจก วดัศรีมังคลาราม จังหวดั

อุบลราชธานี พทุธศตวรรษท่ี 24  
ท่ีมา :  วิโรฒ ศรีสุโร , สิมอีสาน (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโตโยตา้ , 2536), 315. 
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 7 วัดพระธาตุศรีมงคล บา้นธาตุ อาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร สร้างข้ึนประมาณปี 
พ.ศ. 2490 เป็นสิมทึบ กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 7 เมตร วดัแห่งน้ีมีพระธาตุโบราณเก่าแก่มากเป็นเนิน
ซากอิฐแลงอยูก่ลางวดัติดกบัสิมหลงั 35 รูปของพระราหูปูนป้ันบริเวณหนา้บนัทางดา้นหลงัของสิม
เก่า เป็นภาพสลกัของพระราหูทาํท่าจบัพระจนัทร์ไวใ้นปากเพื่อจะทาํการอม หรือ กลืนกิน (ภาพท่ี 
74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
ภาพท่ี 74   ภาพสลกัปูนป้ันสลกัพระราหูทาํท่าอมจนัทร์บริเวณหนา้บนัดา้นหลงัของสิมเก่า พุทธ

ศตวรรษท่ี 24  
ท่ีมา : Worawongthep, Phrathasrimokong [ Online ], accessed 6 January 2009 Available from 
http://amlbox.multiply.com 
 
 สาํหรับวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบประติมากรรมพระราหูท่ีไดมี้การบูรณะใหม่ 
อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 25 ประกอบดว้ย 
 8 พระธาตุพนม จงัหวดันครพนม จากขอ้มูลทางโบราณคดี ถือไดว้่าพระธาตุพนมมี
ความสําคัญเป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน  ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หน้า 3768 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2478  และ
กาํหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 96  ตอนท่ี160  หนา้ 3217 ลงวนัท่ี 18 
กนัยายน 2522 มีพื้นท่ีประมาณ 17 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา  องคพ์ระธาตุพนมตั้งอยู่ภายในวดัพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตาํบลธาตุพนม  อาํเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  สถานท่ีตั้งขององคพ์ระ

                                                                    

 35 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน , 357. 
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ธาตุเป็นเนินดินสูงกวา่บริเวณโดยรอบประมาณ 2 เมตร เนินดินอนัเป็นท่ีตั้งขององคพ์ระธาตุพนมน้ี
กล่าวเรียกในตาํนานว่า “ภูกาํพร้า” ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่นํ้ าโขง (ห่างประมาณ 600
เมตร)  ทิศตะวนัออกติดถนนชยางกรู (ถนนสายนครพนม-อุบลราชธานี) ห่างจากถนนสายน้ีไปทาง
ทิศตะวนัออกจะพบบึงนํ้ากวา้งประมาณ 300 เมตรยาวขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง  เรียกกนัในทอ้งถ่ินว่า 
“บึงธาตุ” และเช่ือกนัว่าบึงน้ีถูกขุดข้ึนในอดีตเพื่อนาํเอาดินท่ีไดม้าป้ันอิฐก่อองคพ์ระธาตุพนม
ข้ึน  ตามตาํนานพระธาตุพนมกล่าวไวว้่าองคพ์ระธาตุพนมน้ีสร้างคร้ังแรกเมืองราว พ.ศ.8 ขณะท่ี
อาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์ กาํลงัเจริญรุ่งเรือง ปกครองโดยเจา้ผูค้รองนครในแควน้ต่าง ๆ ทั้ง 5 มีพญา
ศรีโคตรบูรณ์  เป็นตน้ และพระอรหนัต ์500 องค ์ ซ่ึงมีพระมหากสัสปเถระเป็นประมุข  เม่ือสร้าง
เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก)ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีพระ
มหากสัสปเถระนาํมาจากอินเดียประดิษฐานไวข้า้งใน   
  อย่างไรก็ตามถึงแมต้ามตาํนานจะกล่าวว่าพระธาตุพนมถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 8 แต่
จากหลกัฐานทางโบราณคดีเท่าท่ีปรากฏ สนันิษฐานไดว้า่องคพ์ระธาตุพนมน่าจะถูกสร้างข้ึนในช่วง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 หลกัฐานสาํคญัท่ียงัคงปรากฏให้เห็นอยู่ คือภาพสลกัอิฐแบบโบราณท่ี
ประดบัอยู่บริเวณส่วนเรือนธาตุของพระธาตุพนมอนัมีลกัษณะรูปแบบคลา้ยศิลปะทวารวดีแบบ
ฝีมือช่างพ้ืนเมือง องคพ์ระธาตุพนมไดรั้บการบูรณะมาหลายคร้ังโดยเฉพาะตั้งแต่สมยัของพระเจา้
โพธิศาลราชแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง (ราวพ.ศ.2072-2103) พระองคไ์ดเ้สดจ็ลงมาบูรณะและสถาปนา
วดัพระธาตุพนมข้ึนเป็นพระอารามหลวงจากนั้นเป็นตน้มาจึงไดเ้กิดเป็นประเพณีท่ีผูค้รองอาณาจกัร
ลา้นชา้งในสมยัต่อๆมาจะลงมาบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัพระธาตุพนมเป็นประจาํแทบทุกพระองค ์
 การบูรณะคร้ังสาํคญัท่ีควรกล่าวถึงคือการบูรณะของท่านราชครูโพนสะเม็กจากเมือง
เวียงจนัทร์เม่ือ พ.ศ.2233-2235 โดยช่างจากนครเวียงจนัทน์ในการบูรณะคร้ังน้ีทาํใหพ้ระธาตุพนม
ไดรั้บอิทธิพลรูปแบบส่วนยอดมาจากพระธาตุหลวงท่ีนครเวียงจนัทน์ซ่ึงน่าจะเป็นการกาํหนด
รูปแบบท่ีแน่นอนขององคพ์ระธาตุพนมตั้งแต่นั้นมาและไดก้ลายเป็นแบบฉบบัของงานก่อสร้าง
องคพ์ระธาตุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  พระธาตุพนมไดรั้บการบูรณะเร่ือยๆมาโดยการ
บูรณะคร้ังใหญ่ คือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2519 ถึง เดือนมีนาคม 2522 กรมศิลปากรไดด้าํเนินการ
ปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมข้ึนใหม่ภายหลงัท่ีองคพ์ระธาตุพงัทลายลม้ทั้งองคเ์ม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
2518 36 

                                                                    

 36 สาํนกัศิลปากรท่ี 10 จงัหวดัร้อยเอด็, พระธาตุพนม (ร้อยเอด็ : สาํนกัศิลปากรท่ี 10, 
2552), 3-4. 
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 ดงันั้นประติมากรรมปูนป้ันพระราหูท่ีพบในพระธาตุนั้น สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจาก
การบูรณะคร้ังใหม่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นภาพพระราหูปูนป้ันแบบเตม็ตวัอยูใ่นท่าท่ีจะกาํลงั
จบัพระจนัทร์อมเขา้ไปในปาก (ภาพท่ี 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 75 ภาพปูนป้ันพระราหูท่ีพระธาตุพนม ตาํบลธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

พทุธศตวรรษท่ี 25 (เกิดจากการบูรณะในปี พ.ศ.2519) 
ท่ีมา :  สาํนกัศิลปากรท่ี 10 จงัหวดัร้อยเอด็, พระธาตุพนม (ร้อยเอด็ : สาํนกัศิลปากรท่ี 10, 2552), 3. 
 
 9 วดัพระเหลาเทพนิมิต จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2263 โดยชาว
ลาวท่ีอพยพมาจากเวียงจันทน์สมัยพระครูหลวงโพนตะเม็ก มีการบูรณะหลายคร้ังด้วยกัน
สนันิษฐานวา่มีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 และไดรั้บการบูรณะใหม่ราวพทุธศตวรรษท่ี 25 ไม่
ทราบเวลาท่ีชดัเจนเน่ืองจากมีการบูรณะหลายคร้ังบริเวณหนา้บนัพบภาพสลกัพระราหูตกแต่งอยู่
บริเวณดา้นล่างของหนา้บนัสิม เป็นภาพสลกัปูนป้ันสีดาํของพระราหูทาํท่าจบัดวงจนัทร์อมไวใ้น
ปากสนันิษฐานวา่พระราหูสร้างข้ึนราวพทุธศตวรรษท่ี 25 (ภาพท่ี 76) 
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ภาพท่ี 76  ประติมากรรมปูนป้ันภาพสลกัพระราหูบริเวณหนา้บนัของสิม วดัพระเหลา 
 เทพนิมิต จงัหวดัอุบลราชธานี พทุธศตวรรษท่ี 25  
ท่ีมา :  Worawongthep, Phrathasrimokong [ Online ], accessed 6 January 2009 Available from 
http://amlbox.multiply.com 
 
 10.ศาลาแก้วกู่ จงัหวดัหนองคาย มีช่ือเรียกอีกช่ือว่าวดัแขกสร้างข้ึนโดยหลวงปู่ บุญ
เหลือ สุรีรัตน์ ในปี พ.ศ.2521 ตามคติความเช่ือซ่ึงเป็นหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีผสมผสาน
กบัศาสนาพราหมณ์ พบการสร้างพระราหูซ่ึงมีลกัษณะทางประติมานวิทยาคลา้ยกบัอินเดีย คือ ไม่มี
ลาํตวั แต่มีหาง คลา้ยกบัประติมากรรมในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 16 ท่ีเป็นอิทธิพลของศิลปะขอมคือ
พระราหูมีหางของพระเกตุปรากฏอยูใ่นลาํตวัของพระราหู (ภาพท่ี77) 
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ภาพท่ี 77  ประติมากรรมปูนป้ัน พระราหูรูปแบบศาสนาพราหมณ์ ท่ีศาลาแกว้กู่ จงัหวดั 
 หนองคาย พทุธศตวรรษท่ี 25 
 
ภาพจิตรกรรมพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 

 ภาพจิตรกรรมบนผนงัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมปรากฏมาแลว้ตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ภาพเขียนสีท่ีสําคญัได้แก่ ภาพเขียนสีบริเวณภูพระบาท อาํเภอบ้านผือ จังหวดั
อุดรธานี   ส่วนภาพเขียนสีท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีคน้พบในประเทศไทยท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
คือ ภาพเขียนสีบริเวณผาแตม้ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี บรรดาภาพเขียนสีสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีคน้พบเป็นจาํนวนมากเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นคุณค่าความสําคญัทางศิลปะและ
ร่องรอยอารยธรรมอนัเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติ ช่างแตม้จะเขียนเป็นภาพคน สัตวน์านาชนิดทั้ง
สตัวบ์กและสตัวน์ํ้ า หรือเคร่ืองมือจบัสตัวน์ํ้ า ตน้หญา้ ตน้ไม ้และ ภาพสญัลกัษณ์  
 จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา ชาว
อีสานเรียกจิตรกรรมวา่ฮูปแตม้ มีปรากฏท่ีสิม วิหาร หอไตร และหอแจก การเขียนจิตรกรรมฝาผนงั
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเก่ียวขอ้งกบัพุทธประวติั พระมาลยัสูตร ไตรภูมิ ทศชาติชาดก มหา
ชนกชาดก สุวรรณสามชาดก ภูริทตัชาดก และ วรรณกรรมพ้ืนเมือง เช่น สงัขสิ์นไชย เป็นตน้37 ภาพ
ฮูปแตม้ เหล่าน้ีมีพระราหูเขา้มาเป็นองคป์ระกอบรวมอยูด่ว้ย โดยมากภาพท่ีพบจะเป็นพระราหูแต่ง
องคท์รงเคร่ืองแบบนิทานพ้ืนบา้นสวมชฎาและบางท่ีมีลาํตวัทั้งตวั สถานท่ีซ่ึงพบฮูปแตม้ ซ่ึงมีภาพ
พระราหูประกอบอยูด่ว้ยนั้น มีดงัน้ี 

                                                                    

 37 ไพโรจน์ สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแก่น : ศูนยว์ฒันธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  2532),  25. 
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 1.วดัสระบัวแก้ว อยูท่ี่บา้นวงัคูณ อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั ขอนแก่น สร้างข้ึนในปี 
พ.ศ.2475 เป็นสิมพื้นบา้นประยุกตฝี์มือช่างพื้นบา้น ภายในสิมแห่งน้ีมีฮูปแตม้ท่ีปรากฏภาพทั้ง
ภายในและภายนอก มีตวัอกัษรเขียนบรรยายภาพกาํกบัอยู ่ฮูปแตม้เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรยเ์พราะ
เหตุท่ีว่ายงัมีสีสดแมจ้ะเป็นศิลปะพ้ืนบา้นของภาคอีสาน ภาพพระราหูท่ีพบนั้นเป็นภาพพระราหู
สวมชฎา ทาํมือจบัพระจนัทร์ไวใ้นปาก ประดบับริเวณดา้นหน้าของบานประตู  และพบภาพวาด
พระราหูทางดา้นหลงัของสิม บริเวณกาํแพง โดยเขียนเป็นสีเขียว มีใบหนา้แต่ไม่มีลาํตวัเหมือนทาง
ประตูดา้นหนา้ (ภาพท่ี78-79) 
 

 
 
ภาพท่ี 78  ภาพจิตรกรรม หรือ ฮูปแตม้ ราหูอมจนัทร์ ท่ีวดัสระบวัแกว้  อาํเภอหนองสองห้อง 
 จงัหวดัขอนแก่น พทุธศตวรรษท่ี 24 
ท่ีมา : คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว, วฒันธรรม 
พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ขอนแก่น (กรุงเทพ ฯ : คณะกรรมการ
อาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2543), 189. 
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ภาพท่ี 79 ภาพฮูปแตม้ เป็นภาพพระราหูทาํท่าอมพระจนัทร์ไวท่ี้ปากไม่มีลาํตวัจากวดั 
 สระบวัแกว้ บา้นวงัคูณ อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั ขอนแก่น อายรุาว 
 พทุธศตวรรษท่ี 24  
ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโตโยตา้ , 2536), 279.  
 
 2.วัดสนวนวารี สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2496 โดยนายแกว ทองผา เป็นช่างก่อสร้าง การ
เขียนภาพภายในวดันั้นเขียนทั้งดา้นนอกและดา้นในดว้ยสีฝุ่ น ดา้นในเขียนเร่ืองพระเวชสันดรชาดก 
สินไช ราหูอมจนัทร์ นาค ครุฑ สิงห์ เป็นตน้ 38ภาพวาดพระราหูเป็นแบบเต็มตวัสวมเคร่ืองทรง
ครบถว้น มือทั้งสองขา้งจบัพระจนัทร์และพระอาทิตย ์อมไวใ้นปาก (ภาพท่ี 80) 
  
 
 
 
 

                                                                    

 38 คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว , 
วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ขอนแก่น, 96. 
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ภาพท่ี 80  ภาพฮูปแตม้ราหูอมจนัทร์วดัสนวนวารี จงัหวดัขอนแก่นพทุธศตวรรษท่ี 24 
ท่ีมา : คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว, วฒันธรรม 
พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดั ขอนแก่น (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
อาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั, 2543), 190. 
 
ความเป็นมาของการแกะกะลาตาเดียว 
 การสร้างสรรค์งานศิลปะพ้ืนบา้นของแต่ละทอ้งถ่ินในทุกยุคทุกสมยัมกัจะเกิดจาก
ความประทบัใจและความเช่ือในดา้นต่างๆ ดงัเช่นการแกะกะลารูปพระราหู ศิลปะพ้ืนบา้นของชาว
อีสาน การแกะกะลารูปพระราหูของชุมชนชาวลาวนั้น มีการนาํเขา้มาเผยแพร่พร้อมกบัชาวลาวท่ี
อพยพเขา้มาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เช่น ชุมชนชาวลาวท่ี
วดัศีรษะทอง จงัหวดันครปฐม เป็นตน้ 
  มะพร้าวซ่ึงนาํมาแกะกะลานั้นถือไดว้่าเป็นไมศ้กัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือกนัว่าเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ พระ
ลกัษมีเทพีองคห์น่ึงในคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ ทรงโปรดมาก ดงันั้นในการทาํพิธีกราบ
ไหวพ้ระลกัษมีจาํเป็นตอ้งถวายมะพร้าวแก่พระนางแมก้ระทัง่ในพิธีบวงสรวงต่างๆ เช่น พระภูมิเจา้
ท่ีหรือเซ่นผีบรรพบุรุษ ก็ยงัตอ้งเซ่นไหวด้้วยมะพร้าว รวมทั้งคนไทยบางทอ้งถ่ินท่ียงัมีการผ่า
มะพร้าวประกอบพิธีการทาํขวญันาคโดยการนาํนํ้ ามะพร้าวบริสุทธ์ิใหน้าคด่ืมหรือแมแ้ต่พิธีการแห่
ขนัหมาก พิธีการลงเสาเอกในการปลูกบา้นใหม่และพิธีการโกนจุกเด็กไทยสมยัก่อนต่างก็ใช้
มะพร้าวในการประกอบพิธีทั้งส้ิน  นอกจากน้ีในพิธีการทาํศพของคนไทยยงัมีการผา่มะพร้าวเอานํ้ า
มาลา้งหนา้ศพคนตายก่อนท่ีจะทาํการปิดฝาโลงศพ ทั้งน้ีเพราะคนไทยเช่ือวา่นํ้ ามะพร้าวอ่อนเป็นนํ้ า
บริสุทธ์ิจะช่วยใหค้นตายไปเกิดในท่ีบริสุทธ์ิและช่วยใหต้ายไปเกิดในท่ีๆบริสุทธ์ิและมีความสุข39 

                                                                    

 39 เสรีย ์เวชชศาสตร์, “มะพร้าว เจา้ทะเล,” ศิลปวฒันธรรม 13, 5 (มีนาคม 2536 ), 226. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136 
 

  

 เร่ืองราวการสร้างพระราหูอมจนัทร์จากกะลาตาเดียวปรากฏอยู่ในตาํราใบลาน   ซ่ึง
นาํมาจากเมืองเวียงจนัทน์ โดยตาํราฉบบัดงักล่าวระบุว่าเคร่ืองรางชนิดน้ีตอ้งสร้างจากกะลาตาเดียว
หรือกะลามหาอุตม ์เพียงสองประเภทเท่านั้นเพราะคุณลกัษณะดงักล่าวถือว่าเป็นของหายากและมีดี
อยู่ในตวั อีกทั้งความเช่ือของชาวลาวเวียงจนัทน์ยงัเช่ือว่ากะลาตาเดียวเป็นเคร่ืองป้องกนัส่ิงไม่ดี
หรือผีสาง นอกจากน้ียงัพอ้งกบัความเช่ือของคนไทยท่ีเช่ือกนัว่า กะลาตาเดียวเป็นเคร่ืองมือท่ีหมอ
พื้นบา้นสามารถใช้ตดัตอ้ท่ีตาหรือหากนาํมาใช้ตกัขา้วสารใส่หมอ้จะทาํให้เงินทองภายในบา้น
เพิ่มพนูมากยิง่ข้ึน  
 กะลามะพร้าวตาเดียวเม่ือไดม้าแลว้ก็จะให้ช่างเล่ือยข้ึนโกลนเป็นรูปต่าง ๆ เช่นรูปใบ
เสมา รูปกลม รูปไข่ มีหูในตวั หรือบางคร้ังจะทาํทั้งลูก กะลาจะตอ้งเป็นกะลาแก่สีดาํอมนํ้ าตาลและ
เน้ือแกร่ง เม่ือไดก้ะลาแกะมาแลว้ จะมีการปลุกเสกอย่างดีแต่จะไม่ลงอกัขระก่อนจนกว่าจะเกิดสุ
ริยปราคาหรือจนัทรุปราคาเรียกว่าเสกหนุน กะลาตาเดียวถือไดว้่าเป็นเคร่ืองรางท่ีเป็นศิลปะอย่าง
หน่ึงของชาวอีสาน 
 รูปแบบ การสร้างกะลาตาเดียวในภาคอีสานมีความแตกต่างกนัออกไป สามารถจาํแนก
ไดด้งัน้ี 

 1.ชนิดแบบแขวนคอ จะแกะเป็นรูปเสมาขนาดใหญ่ มีห่วงสําหรับแขวนในตวั แต่
ขนาดเลก็มกัไม่ค่อยมีห่วง ดา้นขา้งของขอบเสมาเป็นลายพญานาคราช หันหัวข้ึนชิดขอบบน แลว้
หกหวัลงเป็นเชิงขอบเสมา การสร้างพญานาคประกอบคงเป็นคติความเช่ือแบบดั้งเดิมท่ีว่าส่วนหาง
ของพระราหูเดิมเป็นนาคราช ตรงกลางใบเสมาเป็นรูปพระราหูท่ีมีใบหนา้คลา้ยยกัษส์วมชฎายอด
แหลม ยกมือประคองพระจนัทร์หรือพระอาทิตย ์ฝีมือช่างบางคนจะมีลายดอกประจาํ หรือบางคน
จะมีลายเวน้ตดักนัเป็นเหล่ียมเล็กๆในส่วนของพื้นท่ีทางดา้นหลงั เพื่อความสวยงาม กะลาขนาด
ใหญ่มีขนาดประมาณ 2-2.5 ซม.ส่วนขนาดเลก็จะนอ้ยกวา่ลดหลัน่กนัลงมา (ภาพท่ี81-84 ) 
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ภาพท่ี 81 การแกะกะลาตาเดียว  ปรากฏการสลกัพระราหูอมจนัทร์  จากวดันาอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี ฝีมือช่างชาวลาว 

ท่ีมา : บุญพีร์ พนัธ์ธร,“ฟ้ืนตาํนานฟ้ืนบา้น แกะกะลาตาเดียวบูชาพระราหู,” ศิลปวฒันธรรม 16, 12 
(ตุลาคม 2538), 68. 
 

  
   

ภาพท่ี 82   การแกะกะลาตาเดียว  ปรากฏการสลกัพระราหูอมจนัทร์  จากวดันาอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี 

ท่ีมา : บุญพีร์ พนัธ์ธร,“ฟ้ืนตาํนานฟ้ืนบา้น แกะกะลาตาเดียวบูชาพระราหู”, ศิลปวฒันธรรม 16, 12 
(ตุลาคม 2538),  70. 
 2.การแกะสลกัพระราหูบนกะลาขนาดใหญ่ทั้งใบเป็นรูปราหูอมจนัทร์ ซ่ึงมีทั้งราหู
หนา้ (ตนเดียว) ราหูสามหนา้ เรียกวา่ สามเกลอ คือ แกะเป็นรูปราหูอมจนัทร์ทั้งสามหนา้ มีลวดลาย
งดงาม นอกจากน้ียงัมีรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ราหู 9 หนา้ คือมีราหูเกา้ตนในกะลาลูกเดียวกนัซ่ึงหาได้
ยากมาก  รูปแบบสามเกลอ( หรือแบบ 9 หนา้กไ็ด)้ มีขนาดใหญ่ใชส้าํหรับตั้งบนห้ิงบูชา การแกะจะ
ใชก้ะลาทั้งลูกโดยผา่เอาส่วนหวัประมาณ 1/3 ของลูก แลว้แกะเป็นราหูอมจนัทร์สามหนา้ ตรงช่อง
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ต่อระหวา่งหนา้แต่ละดา้นจะมีลวดลายเป็นใบเสมาบา้ง หรือไม่กเ็ป็นใบระกา ซ่ึงมีลวดลายประกอบ
ภายใน และภาพพระราหูคร่ึงตวัลอยตามเสน้ขอบกะลาดา้นล่าง 40 (ภาพท่ี 83-84) 
 

 
 
ภาพท่ี 83  ราหูเกา้ตนในกะลาลูกเดียวกนัซ่ึงหาไดย้ากมาก  รูปแบบสามเกลอ วดัศีรษะทอง 
 จงัหวดั นครปฐม 
  

 
 
ภาพท่ี 84  ราหูเกา้ตนในกะลาลูกเดียวกนัซ่ึงหาไดย้ากมาก  รูปแบบสามเกลอ  วดัศีรษะทอง 

จงัหวดันครปฐม 
 
 

                                                                    

 40 บุญพี ร์  พัน ธ์ธร , “ ฟ้ืนตํานาน ฟ้ืนบ้าน  แกะกะลาตา เ ดี ยว บูชาพระรา หู ,” 
ศิลปวฒันธรรม 16, 12 (ตุลาคม 2538), 69. 
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 ความเช่ือในการแกะสลกัพระราหูไวใ้นกะลานั้น ชาวลาวเช่ือว่าพระราหูมีความเป็น
อมตะ แต่มีอาํนาจทาํให้เกิดส่ิงไม่ดีได้ ดังนั้นจึงเกิดความเกรงกลวัและได้มีการสร้างราหูเป็น
เคร่ืองรางของขลงัโดยการใชก้ะลาตาเดียว คือ  กะลาท่ีมีรูตาเพียงหน่ึงรูมาแกะเป็นรูปราหู และ ระบุ
ไวอี้กว่าถา้ไดก้ะลาท่ีไม่มีตายิ่งเป็นส่ิงท่ีดีมากและ ถือไดว้่าเป็นมหาอุตมอ์ยู่ยงคงกระพนัเป็นยอด
เยีย่ม  เคร่ืองรางรูปราหูอมอาทิตย ์และ ดวงจนัทร์ เป็นตาํราดั้งเดิมของลาว ซ่ึงสังเกตไดจ้ากอกัขระ
ขอมบนตวัราหูจะเป็นอกัขระขอมแบบลาว ซ่ึงสามารถสรุปอานุภาพของพระราหูจากการสร้างรูป
สลกัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองราง และ การบูชา ไดด้งัน้ี 

 1.ใชป้้องกนัอาวธุ หอกดาบ หนา้ไม ้ปืน ตลอดจนภยัพิบติัต่างๆ   
 2.เพื่อใหเ้กิดลาภผล และแกว้แหวนเงินทอง 
 3.ป้องกนัคุณไสย การทาํเสน่ห์ เสนียดจญัไร ผปีอบผป่ีา 
 4.เพื่อใหผู้พ้บเห็นเกิดความเมตตา ปรานี รักใคร่ 
 5.เพื่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 41 

 จากหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทจารึก ประติมากรรมและจิตรกรรม จะเห็นไดว้่า
พื้นท่ีภาคอีสานมีตาํนานและการสร้างพระราหูมาเป็นเวลาชา้นาน หลกัฐานท่ีชดัเจนเร่ิมปรากฏข้ึน
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15-16 จากอิทธิพลของวฒันธรรมขอมท่ีแพร่กระจายในพ้ืนท่ีภาคอีสา
สาํหรับลกัษณะในการสร้างเป็นเทพนพเคราะห์ผสมผสานกบัเทพผูรั้กษาทิศและพระราหูมีตาํแหน่ง
ในการประทบัในท่ี 8 ภาพสลกับนแผน่ศิลาอนัเป็นการสร้างเทพนพเคราะห์แบบวฒันธรรมอินเดีย
ผา่นอิทธิพลของขอม จากอิทธิพลของวฒันธรรมขอมท่ีแพร่กระจายในพื้นท่ีภาคอีสาน ส่วนคติการ
สร้างแบบวฒันธรรมลาวปรากฏอย่างมากมายในช่วงตั้งแต่ พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา 
ประกอบดว้ยจารึก,ประติมากรรมปูนป้ัน,ประติมากรรมไมแ้กะสลกัและภาพจิตรกรรมหรือฮูปแตม้ 
ซ่ึงเป็นภาพพระราหูในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกนักบัการสร้างพระราหูในประเทศลาว หลกัฐานท่ี
ปรากฏอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นตน้มา เป็นการสร้างแบบสองลกัษณะคือช่วงพุทธศตวรรษ
ท่ี 23 จะเป็นภาพสลกัพระราหูท่ีสวมชฎา ใบหนา้คลา้ยยกัษ ์ไม่มีลาํตวั ทาํท่าคาบพระจนัทร์ หรือ 
พระอาทิตยไ์วใ้นปาก ซ่ึงปรากฏลกัษณะการสร้างพระราหูรูปแบบน้ีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ดว้ย
เช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ก็ปรากฏการสร้างพระราหูแบบพิเศษข้ึนมาดว้ย
นั่นคือการสร้าง   พระราหูท่ีใช้ประดับช่องลมซ่ึงคล้ายกับท่ีพบในประเทศลาว เช่น ท่ีเมือง
เวียงจนัทน์และเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงมีอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-24 มีรูปแบบในการสร้าง

                                                                    

 41 เร่ืองเดียวกนั, 70. 
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และความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมลาวท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ โดยจะกล่าวถึงในส่วนของการวิเคราะห์ใน
ลาํดบัต่อไป  
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บทที ่5  
วเิคราะห์คติความเช่ือเกีย่วกบัพระราหูในวฒันธรรมลาว 

บริเวณพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 จากการศึกษาและวิจยัคติความเช่ือเร่ืองพระราหูในวฒันธรรมลาวบริเวณพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีผ่านมา ผูว้ิจัยพบประเด็นน่าสนใจประกอบด้วยตาํนานสุริยคราสและ
จนัทรคราสในวฒันธรรมลาวและรูปแบบการสร้างพระราหูในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงถือ
ไดว้่ามีรูปแบบการสร้างพระราหูท่ีแปลกจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประทศไทย ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีทาํให้
ผูว้ิจยัสนใจในเร่ืองแนวความคิดในการสร้างพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือว่าเหตุใดจึงเลือก
สร้างพระราหูในรูปแบบท่ีแปลกไปจากท่ีอ่ืนๆและคติความเช่ือในเร่ืองของตาํนานพระราหูนั้นมี
อิทธิพลต่อแนวคิดในการสร้างหรือไม่ ประเด็นท่ีจะทาํการวิเคราะห์นั้นแบ่งเป็นการวิเคราะห์ในคติ
ความเช่ือเร่ืองพระราหูจากตาํนานสุริยคราสและจนัทรคราสในวฒันธรรมลาวโดยเปรียบเทียบกบั
ลกัษณะตาํนานกบัวฒันธรรมอีสานพร้อมทั้งการวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณดีโดยเรียงลาํดบัอายุ
สมยัในการสร้างพระราหูคือประติมากรรมและจิตรกรรมในพื้นท่ีภาคอีสาน สาํหรับการวิจยัน้ีจะ
ศึกษาเปรียบเทียบกบัคติความเช่ือและรูปแบบการสร้างพระราหูในวฒันธรรมลาวจากหลกัฐานท่ี
พบท่ีเมืองวียงจนัทน์และเมืองหลวงพระบางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบคติความเช่ือเร่ืองพระราหูจากตํานานสุริยคราสและจันทรคราสใน
วฒันธรรมลาวและวฒันธรรมอสีาน  

 คติความเช่ือเร่ืองพระราหูในวฒันธรรมลาวในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นเป็น
คติความเช่ือแบบพื้นเมืองท่ีผสมผสานกบัแนวความคิดในทางพระพทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ์
ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้แก่ตาํนานสุริยคราสและจนัทรคราส ดงัท่ีกล่าว
อธิบายมาแลว้ในบทท่ี 3และ 4 จะพบว่าในประเทศลาวและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะกล่าวถึง
สตัวช์นิดหน่ึงคือ “กบ” เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการสร้างตาํนานพระราหูตามความคิด
ของชาวลาวและชาวอีสาน จากการศึกษาวฒันธรรมลาวและอีสานจะพบไดว้่าเป็นวฒันธรรมท่ีมา
จากพ้ืนรากฐานเดียวกนัเน่ืองจากเคยอยูร่่วมกนัเป็นหน่ึงในสามอาณาจกัรของอาณาจกัรลา้นชา้งมา
ก่อนแม้ภายหลังจะแยกออกจากกันแต่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวัฒนธรรมยงัคงปรากฏอยู่
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีโดยมีเพียงแม่นํ้ าโขงคัน่กลางระหว่างวฒันธรรมลาวและอีสานเท่านั้น แต่ใน
ความเห็นของผูว้ิจยัภายหลงัจากไดท้าํการลงพื้นท่ีเมืองหลวงพระบาง และ เมืองเวียงจนัทน์แลว้ยิ่ง
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ทาํให้เช่ือไดว้่าวฒันธรรมลาวดาํรงอยู่ในวฒันธรรมอีสานมาเป็นเวลาชา้นานจนยากท่ีจะแยกออก
จากกนัได ้
 
ตํานานความเช่ือเร่ืองกบกนิเดือนในวฒันธรรมลาวและอสีาน 

 เร่ืองราวของกบกินเดือนเป็นตาํนานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเรียกว่า 
“ราหูอมจันทร์” ชนชาติไทได้มีการสร้างตาํนานน้ีข้ึนมาเพื่ออธิบายการเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคาในกลุ่มของชนชาติไท ตาํนานกบกินเดือน หรือ ราหูอมจันทร์ พบแพร่หลายใน
ประเทศต่างๆในเอเชีย  เช่น ชาวจว้ง ไทล้ือ ไทเขิน ในประเทศ จีน, ไทเมา ไทใหญ่ ในประเทศพม่า 
,ไทดาํ ไทขาวในเวียดนาม,ลาวอีสาน และ ชาวลา้นนา ไทย ,ลาว ,ไทอาหม  และไทพ่าแก่ ในอสัสัม
ของประเทศอินเดีย โดยแต่ละพื้นท่ีก็มีการเรียกช่ือการเกิดปรากฏการณ์และตาํนานกบกินเดือนท่ี
แตกต่างกนัออกไป 

 ความเช่ือถือในตาํนานการเกิดสุริยคราสและจนัทรคราสนั้นมีหลายตาํนานท่ีเช่ือมโยง
เก่ียวขอ้งกบัสัตวคื์อกบ เร่ืองเล่าของกบกินเดือนพบอย่างเด่นชดัในกลุ่มของชนชาติไทท่ีใชภ้าษา
ตระกูลไท-ลาว ซ่ึงเรียกการเกิดคราสว่ากบกินเดือน โดยชาวไทใหญ่จะมีคาํทาํนายท่ีพ่วงมากบัการ
เกิดคราสอนัเก่ียวกบัปรากฏการณ์บนทอ้งฟ้า เช่น การดูสีทอ้งฟ้า ,สีของพระจนัทร์ทรงกรด และ
ตาํแหน่งของกลุ่มดาวสาํคญั ความเช่ือของชาวไทเช่ือว่ากบหรือพระราหูคือส่ิงเดียวกนั โดยในแต่
ละทอ้งถ่ินจะมีความต่างกนัทางเร่ืองของตาํนาน  

 กลุ่มชนชาติท่ีมีความเช่ือเร่ืองกบท่ีน่าสนใจคือชาวจว้งซ่ึงเป็นกลุ่มชนชาติไทท่ีอาศยัใน
มณฑลกวางสีทางตอนใตข้องประเทศจีน พิธีบูชากบจะจดัข้ึนในช่วงประมาณเดือนสองของจีน
หรือเดือนมีนาคมโดยจะจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี ในพิธีน้ีชาวบา้นผูช้ายจะเป็นผูต้ระเวนหากบตาม
บริเวณทุ่งนาซ่ึงช่วงเวลาน้ีกบจะจาํศีลและหายากมากเพราะสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้ การหากบในพิธี
น้ีจะมีการประโคมตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาโดยนาํกบทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียอกจากโลงมาใส่เก้ียว
ไมไ้ผเ่ลก็ๆ พอถึงหมู่บา้นก็แห่รอบหมู่บา้นก่อน แต่ละบา้นจะตอ้งร้องเพลงกบท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง
กบัการขอใหพ้ืชพนัธ์ุอุดมสมบูรณ์ใหลู้กหลานอยูเ่ยน็เป็นสุขหลงัจากนั้นเจา้ของบา้นก็จะทาํการจุด
ประทดัโดยมีความเช่ือว่าเป็นการตอ้นรับส่ิงท่ีดีงามซ่ึงมาพร้อมกบักบ พอถึงสถานท่ีๆจะประกอบ
พิธีบูชากบก็จะนาํเอากบทั้งคู่ออกมาแขวนและจุดประทดันาํขา้วปลาอาหารและเหลา้มาเซ่นสรวง
บูชาดวงวิญญาณของกบ จากนั้นจะบรรจุร่างของกบลงในหีบศพเลก็ๆ แลว้แห่ไปยงัสุสานท่ีฝังกบ 
หลงัจากนั้นก็จะนาํเอาร่างของกบท่ีฝังไวใ้นปีก่อนข้ึนมาดูเพื่อทาํนายทายทกัเก่ียวกบัความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุต่างๆแลว้นาํหีบศพใหม่ไปทาํการฝังแทน ในบางอาํเภอหรือบางหมู่บา้นจะมี
การปักธงกระดาษสีต่างๆ เพื่อใชใ้นการเซ่นไหวก้บหลงัจากนั้นก็จะแห่เก้ียวเปล่าๆกลบัหมู่บา้น
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พร้อมทาํการโห่ร้องตีประโคมกลองมโหระทึกซ่ึงเช่ือว่ามีวิญญาณกบส่ิงอยูไ่ปตลอดทาง หลงัจาก
นั้นในหมู่บา้นก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองกลางทุ่งนาพร้อมทั้งอญัเชิญเก้ียวกบมาตั้งไวก้ลางวงพิธีหน้า
กลองมโหระทึก ซ่ึงในพิธีจะมีการแสดงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพนัธ์ุและ
ชีวิต1 

 ในความเช่ือของชาวไทจะพบว่าความเช่ือในเร่ืองของกบยงัมีความผกูพนัเช่ือมโยงกบั
ชาวนาและการทาํนา พิธีกรรมท่ีมีความหมายและความสาํคญัของผูค้นในดินแดนน้ีจึงมกัเก่ียวขอ้ง
กบัการแสวงหานํ้ าฝนเพื่อขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดลบนัดาลให้เกิดฝน ดงันั้นชนชาติไทจึงไดจ้ดั พิธีน้ี
เป็นการบูชากบเพื่อขอใหบ้นัดาลใหฝ้นตกเพื่อขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล 

 ดว้ยเหตุน้ีรูปกบจึงเปรียบไดด้งัสัญลกัษณ์แห่งนํ้ าและความอุดมสมบูรณ์แนวคิดน้ีถือ
เป็นแนวคิดสากลท่ีเป็นความเช่ือร่วมกนัของผูค้นทัว่ไป เช่น ชาวอียิปตเ์ช่ือว่ากบเป็นองคป์ระกอบ
อยา่งหน่ึงท่ีมาพร้อมกบัฝนหรือชาวอมริกนัอินเดียและชาวออสเตรเลียนเช่ือว่าเสียงร้องของกบเป็น
คาํทาํนายทายทกัเก่ียวกบัเร่ืองฝนหรือในประเทศญ่ีปุ่นก็มีรูปคางคกทาํท่าหมอบคลานท่ีแกะสลกั
จากทองสัมฤทธ์ิและหินอยู่บนเกาะแห่งหน่ึงริมฝ่ังทะเล Futamigaura ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่ามีความ
เก่ียวพนักบัพระอาทิตย ์นํ้าและความอุดมสมบูรณ์ หรือชาวจีนเช่ือว่ากบเป็นตวัแทนของพระจนัทร์
และเป็นรูปวิญญาณท่ีคนจีนนบัถือบูชาอนัมีจุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่ดีกินดีและความเจริญรุ่งเรือง
ของชีวิต 

 เม่ือสังเกตพฤติกรรมของกบในทางธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เพาะปลูก กบถือไดว้่าเป็นสัตวท่ี์มีความสาํคญัอย่างมากและช่วยอาํนวยประโยชน์ต่อการทาํมาหา
กินของมนุษยจ์นมนุษยย์กย่องให้ความสาํคญัและเห็นว่ากบเป็นสัตวท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิ ช่วยเหลือ
มนุษยเ์ม่ือประสบกบัความแห้งแลง้ไม่มีนํ้ า กบเปรียบไดด้งัเทพคอยช่วยนาํนํ้ ามาใชด่ื้มกินและทาํ
การเกษตรท่ีกล่าวมาน้ีคือคติความเช่ือเร่ืองกบจากมุมมองของประเทศต่างๆ กล่าวโดยสรุป คือ คน
จาํนวนมากต่างก็ยกย่องกบให้เป็นสัตวท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิมีฤทธ์ิเดชบนัดาลความอุดมสมบูรณ์ให้
บงัเกิดแก่ชุมชน จึงไดมี้การจดัพิธีเพื่อทาํการเซ่นหรือบูชากบไดแ้ก่การบูชายญัโดยมีการละเล่นเตน้
ฟ้อนหรือร่ายรําหรือบางพ้ืนท่ีกเ็ลียนแบบท่าทางของกบคือทาํท่ายอ่ขาแขง็เหมือนกบทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะ
ทาํการขอฝนขอนํ้า และขอใหป้ระสบความโชคดีในการทาํการเกษตรของพวกเขา  

 สาํหรับชาวลาวและชาวอีสานต่างก็มีความเช่ือในเร่ืองกบท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มชนชาติ
ไทกล่าวคือกบในความคิดของชาวลาวคือสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีนาํความอุดมสมบูรณ์คือนํ้ ามาใหช้าวลาว

                                                                    

 1 ปรานี วงษ์เทศ  และ ศรีศกัร วลัลิโภดม, จ้วง พี่น้องเผ่าเก่าแก่ท่ีสุด (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536)  240-246. 
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จะมีการทาํพิธีฟ้อนกบเพื่อบูชากบ คนลาวโบราณเช่ือว่ากบเขียดเป็นส่ิงท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และมี
บทบาทท่ีส่งผลต่อพระยาแถน ชาวลาวเรียกกบว่าพระยากบมีเร่ืองเล่าว่าเม่ือใดท่ีชาวลาวเห็นว่า
พื้นท่ีทางการเกษตรของตนเกิดความแห้งแลง้พวกเขาจะทาํพิธีฟ้อนกบเพื่อให้พระยากบเปล่งเสียง
ร้องออกมา เพื่อใหพ้ระยาแถนประทานนํ้าฝนใหต้กลงมาสู่โลกมนุษยห์ากพระยาแถนไม่บนัดาลฝน
ตกลงมาตามเสียงเรียกร้อง พระยากบจะแผลงฤทธ์ิเหาะข้ึนไปเบ้ืองบนกินดาวกินเดือนให้สูญหาย
จากทอ้งฟ้า อนัเป็นอาณาเขตของพระยาแถนเม่ือพระยาแถนเห็นกบกินเดือนดงักล่าวก็ขอให้กบ
คลายเดือนออกมาโดยใหค้าํมัน่สญัญาวา่จะบนัดาลใหฝ้นตกลงมาในเมืองมนุษยเ์ป็นการตอบแทน  

 ในความเช่ือของชาวอีสานกบเป็นบริวารของพระยาคนัคาก กบถือว่าเป็นสัตวท่ี์มีความ
พิเศษและมหศัจรรยอ์ยูใ่นตวั เช่นเดียวกบัวฒันธรรมลาว  กล่าวว่ากบถือกาํเนิดข้ึนมาตวัเป็นวุน้ เม่ือ
ออกจากวุน้ก็เป็นลูกอ๊อดตวัเล็กๆอาศยัในนํ้ าจากนั้นจึงมีหางงอกออกมาภายหลงัจากท่ีเป็นตวักบ
ช่วงแรกก็จะอาศยัอยู่ในนํ้ า จากนั้นก็สามารถอยู่บนบก กลายเป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้ ากินอาหารได้
มากมายและจาํศีลอยู่ไดถึ้ง 3 เดือนจึงถูกโยงมาเก่ียวขอ้งกบัแถนทั้งเสียงร้องท่ีกงัวานและปากท่ี
กวา้งของกบ เน่ืองจากกบเป็นสตัวท่ี์กินเก่งจึงมีตาํนานเล่าวา่สามารถท่ีจะเหาะข้ึนไปจบัเดือนจบัดาว
กินจนพระยาแถนตอ้งยอมแพป้ระทานนํ้าฝนให ้
 
วเิคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีจากคติความเช่ือเร่ืองกบกนิเดือนหรือราหูอมจันทร์ 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏรูปป้ันกบประดับบริเวณกลองมโหระทึกใน
ประเทศลาว  ท่ีมีการขดุคน้พบท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีศูนยศิ์ลปวฒันธรรมรัตนโมลีศรี
โคตรบูร จงัหวดันครพนม โดยในการคน้พบกลองมโหระทึกในพุทธศตวรรษท่ี 3-24  ชาวลาวโดย
ท่าน ดร.สุเนด โพทิสาน ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติลาว เรียกกลองมโหระทึกท่ีพบว่า 
ฆอ้งบา้ง  หรือ อีกช่ือหน่ึงคือฆอ้งบั้ง เช่ือว่าประดิษฐ์ข้ึนเพื่อใชตี้ในการบูชาผีฟ้าผีแถน เม่ือสังเกต
บริเวณลวดลายรูปกบจากหนา้กลองมโหระทึกจะเห็นวา่มีลกัษณะของระบบจกัรวาล เพราะบนหนา้
กลองจะมีลวดลายทอ้งฟ้า เมฆ พระอาทิตย  ์รวมทั้ งรูปดาวเป็นแฉกๆ ซ่ึงทั้ งหมดถือได้ว่าเป็น
เร่ืองราวของสวรรคต์ามความเช่ือของชาวลาวนั้นเช่ือกนัว่ามีการแยกท่ีอยูข่องแถนบนฟ้าและท่ีอยู่
ของมนุษยแ์ละสัตวบ์นพ้ืนดินอยา่งเป็นสัดส่วน ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็มีการคน้พบ
กลองมโหระทึกท่ีมีการประดบัรูปกบคลา้ยกบัท่ีพบในประเทศลาว ซ่ึงพบในหลายจงัหวดั เช่น 
มุกดาหาร, นครพนม ,อุบลราชธานี เป็นตน้  อนัเป็นกลองท่ีสร้างภายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรมดอง
ซอน  การคน้พบกลองมโหระทึกในเมืองเวียงจนัทน์ ประเทศลาวอาจเปรียบเทียบได้กบักลอง
มโหระทึกท่ีพบในประเทศไทยซ่ึงลวดลายท่ีปรากฏลว้นมีความความคลา้ยคลึงกันแต่มีความ
แตกต่างกนัในรายละเอียด 
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 จากการคน้พบร่องรอยหลักฐานในประเทศลาวผูว้ิจัยพบว่าส่ิงท่ีเป็นตัวแทนของ   
ความเช่ือเร่ืองราวของสวรรคห์รือระบบของจกัรวาลในวฒันธรรมลาวอีกส่ิงหน่ึงคือ หินดาว โดย
เช่ือว่าเป็นการสร้างโดยการจาํลองรูปของจกัรวาลคลา้ยกบักลองมโหระทึก โดยเป็นการสร้างตาม
ความเช่ือของชาวลาวแต่โบราณพบท่ีเมืองหลวงพระบางท่ีเช่ือว่ามีอายุประมาณ 3,000 ปีมาแลว้
สันนิษฐานว่าเป็นการสร้างตามจินตนาการของการจาํลองจกัรวาล ประกอบดว้ย พื้นฟ้า (ท่ีอยู่ของ
แถน) พื้นดิน (ท่ีอยู่ของมนุษย)์ มีการพฒันาดา้นความนึกคิดเก่ียวกบัจกัรวาลมาเป็นลาํดบัโดยเอา
ดาวดวงใหญ่ ดวงอาทิตยเ์ป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฟ้า หรือเมืองแถน เอารูปสตัวรู์ปธรรมชาติ ภูผา ป่า
ไม ้แม่นํ้า เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคน หรือ เมืองเบ้ืองล่าง   

 ความเช่ือในการสร้างเมืองฟ้าเมืองดินทาํใหมี้การใชรู้ปกบเป็นตวัเช่ือมระหว่างสวรรค ์
(พระยาแถน) และ โลกมนุษย ์(กบ) ทั้งน้ี การบูชากบนั้นเช่ือว่ากบสามารถท่ีจะช่วยรักษาความ
สมดุลของนํ้าและความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัมนุษย ์การตีกลองจึงเปรียบไดก้บัเสียงของกบท่ีดงัส่งไป
ถึงแถนเพื่อให้แถนยอมแพแ้ละมอบนํ้ าให้กบัมนุษย ์นอกจากการตีกลองแลว้ยงัมีการจุดบั้งไฟเพื่อ
เตือนใหแ้ถนทราบวา่บดัน้ีโลกมนุษยน์ั้นแหง้แลง้ขอใหแ้ถนช่วยประทานนํ้ามาใหม้นุษยด์ว้ย 

 จากตาํนานและหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบทั้ง หินดาว ,กลองมโหระทึก(ฆอ้งบา้ง) 
และ ภาพสลกัของกบท่ีปรากฏบนทุ่งไหหิน ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าความเช่ือในเร่ืองกบและคางคก
ของชาวลาวและชาวอีสาน เป็นส่ิงท่ีปรากฏมาเป็นเวลาชา้นานก่อนท่ีอิทธิพลของคติความเช่ือของ
อินเดียคือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ รวมถึงพิธีกรรมต่างๆจะเข้ามาในลาวและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้นเร่ืองราวของราหูอมจนัทร์ตามความเช่ือแบบลาวคงเป็นส่ิงท่ีปรากฏข้ึน
ดว้ยการผสมผสานกบัตาํนานพื้นเมืองคือกบกินเดือน โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัพระยาแถนและการ
ขอฝน อนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อสังคมเกษตรกรรม ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าในความคิดของชาวอีสานและ
ชาวลาวเช่ือว่ากบและพระราหูเป็นส่ิงเดียวกนักล่าวคือ กบกินเดือนก็คือราหูอมจนัทร์เพียงแต่เรียก
ต่างกันตามท้องถ่ินของตน ทั้ งน้ีคงจะมีการเช่ือมโยงนํากบมาผสมผสานเข้ากับตาํนานเร่ือง
สุริยปุราคาและจนัทรุปราคาท่ีพบในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตามทอ้งถ่ินของตน 
 
ตํานานสุริยคราสและจันทรคราสกบัความเช่ือมโยงเร่ืองกบในวฒันธรรมลาวและอสีาน 

 ดังท่ีทราบกันมาแล้วว่าชาวลาวและชาวอีสาน มีการเล่าขานตาํนานปรากฏการณ์
สุริยปุราคาและจนัทรุปราคากนัในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยแต่ละเมืองแต่ละจงัหวดัก็มีเร่ืองเล่าท่ีแตกต่าง
กนัไป เร่ืองของตาํนานกบกินเดือนนั้นเม่ือสอบถามชาวบา้นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่อาย ุ50 ปีข้ึนไปในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือพวกเขาจะบอกเล่าถึงกบกินเดือนในมุมต่างๆ ตามแต่ทอ้งถ่ินของตน สาํหรับ
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ในปัจจุบนัน้ีคนรุ่นใหม่ไม่เขา้ใจวา่กบกินเดือนมีความเป็นมาตามตาํนานอยา่งไรบา้งทาํใหค้วามเช่ือ
เหล่าน้ีมีบทบาทนอ้ยลงไป  

 อยา่งไรกต็ามแมว้า่แต่ละทอ้งถ่ินจะมีเร่ืองเล่าตาํนานการเกิดราหูอมจนัทร์ท่ีแตกต่างกนั 
แต่จุดเด่นของตาํนานนั้นก็คือเร่ืองราวของความอาฆาต ริษยา พยาบาทการทะเลาะของพี่น้อง อนั
เน่ืองจากนอ้งถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดการต่อสูค้วามตาย และ การไปเกิดใหม่ภายหลงัจากการจองเวร 
เช่น ตาํนานของจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเล่าว่ามีพี่น้องสามคนอยู่ดว้ยกนั และจะไปทาํบุญ คนแรก
เลือกเอาขนัทอง คนท่ี 2  เลือกขนัเงิน และคนท่ี 3 ไม่สามารถเลือกไดจึ้งตอ้งใชก้ะลาเม่ือตายลงจึง
อธิษฐาน คนแรกอธิษฐานขอใหมี้รัศมีผอ่งใสจึงไปเกิดเป็นพระอาทิตย ์คนท่ี 2 ขอใหร่้างกายผดุผอ่ง
เกิดเป็นพระจนัทร์ คนท่ีสามขอใหมี้ฤทธ์ิหลงัจากนั้นก็มีใจอาฆาตพี่ทั้งสองของตน เม่ือเจอทีไรก็จะ
จบักินทุกคร้ัง เช่นเดียวกบัตาํนานของจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีเล่าถึงการทะเลาะเบาะแวง้ กนั ระหว่าง พระ
อาทิตย ์พระจนัทร์และพระราหู เป็นตน้ การแยง่ชิงความเป็นใหญ่ของตวัละครในตาํนานปรากฏอยู่
ในตวัละครในตาํนานของอีสานเท่านั้น สันนิษฐานว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของไทยอีสานท่ีนิยมสร้าง
วรรณกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นนิทาน เป็นการสู้รบระหว่างเทพและส่ิงมีชีวิตบนโลก เพื่อความอยู่ดีมี
สุข ดงัเช่น ตาํนานของพระยาคนัคาก ก็คือการต่อสู้ระหว่าง พระยาคนัคาก กบั พระยาแถน เพ่ือขอ
ฝน และตาํนานของจงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีบอกเล่าเร่ืองลาวของพ่ีนอ้งสองคนท่ีส่งกบข้ึนไปสูร้บกบัพระ
อาทิตยเ์พื่อนาํสมุนไพรชุบชีวิตท่ีพระอาทิตยไ์ดเ้อาไปในวนัเพญ็ข้ึน 15 คํ่า กลบัคืนมา 

 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือความเช่ือในเร่ืองกบและคางคก อาจแตกต่างจากของ
วฒันธรรมลาว ทั้งน้ีจากตาํนานความเช่ือผูว้ิจยัพบว่ากบคือผูช่้วยในการกินเดือนกินตะวนัเช่นท่ี
ปรากฏในตาํนานสุริยคราส  หรือจนัทรคราสของจงัหวดักาฬสินธ์ุและกบท่ีเป็นบริวารของพระยา
คนัคาก (คางคก) ในการส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณบอกพระยาแถนให้ช่วยประทานนํ้ าฝนออกมา 
ขณะท่ีในลาว “กบ”  จะเปรียบไดด้งัส่ือกลางระหว่างพระยาแถนและมนุษยโ์ดยการสู้รบกบัแถน
ดว้ยตนเอง เน่ืองจากลาวเช่ือว่ากบเป็นเทพศกัด์ิสิทธ์ิสามารถท่ีจะแผงฤทธ์ิเหาะข้ึนไปเบ้ืองบน หรือ 
เมืองฟ้า เพื่อกินเดือนกินดาวให้หายออกไปจากเมืองฟ้า อนัเป็นอาณาเขตของพระยาแถน และ ส่ง
เสียงร้องข้ึนหากพระยาแถนไม่ยอมใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาลจนเม่ือพระยาแถนทนไม่ไหวตอ้งยอม
ให้ฝนตกลงมา จากตาํนานทั้งสองจะเห็นไดว้่ากบ มีความสาํคญัแมใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะ
เป็นบริวารของคางคกแต่เสียงร้องของกบกช่็วยใหฝ้นตกไดด้งันั้นทั้งวฒันธรรมอีสาน และลาว จึงมี
การนาํกบไปผูกกบัพระราหูเพื่ออธิบายการหายไปของเดือนและดาวเน่ืองจากกบเป็นผูกิ้นเขา้ไป
นัน่เอง แต่ตาํนานน้ีเป็นการอธิบายเหตุผลทางสญัลกัษณ์ของกบท่ีคอยกินเดือนกินดาวทาํใหโ้ลกมืด
ลงไม่มีแสง ส่ิงน้ีอาจจะมีการนาํมาผกูเขา้กบัเร่ืองของพระราหูภายหลงัจากท่ีวฒันธรรมอินเดียเขา้
มาในพื้นท่ีอีสาน แมว้า่ชาวลาวเลือก กบ เป็นตวัแทนในการสูร้บกบัแถน และชาวอีสานเลือกพระยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



147 
 

คนัคากสู้รบกบัแถน แต่ความจริงสัตวท์ั้งสองชนิด คือ กบ และคางคกลว้นจดัอยู่ในหมวดประเภท
เดียวกนัคือเป็นสัตวท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิและคอยช่วยรักษาสมดุลของนํ้ าสาํหรับชาวอีสานและชาว
ลาว โดยสัมพนัธ์ถึงสังคมแบบเกษตรกรรมเพื่อการให้นํ้ าและพืชผลอุดมสมบูรณ์ กล่าวคือชาว
อีสานเช่ือว่าเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีกบกินเดือนพวกเขาก็จะใชไ้ม ้,ใชค้อ้นทุบหรือตีตน้ไมท่ี้ไม่ออก
ผลผลิต โดยเช่ือวา่เม่ือกบข้ึนไปกินเดือน กินดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์หากเคาะทาํใหเ้กิดเสียงดงัจะขบั
ไล่ส่ิงไม่ดีออกไปจากพืชผลทาํให้ผลไมมี้ความสมบูรณ์ และช่วยเหลือพระจนัทร์ และ พระอาทิตย ์
แต่ในสังคมของคนลาวเช่ือว่าการตีเกราะเคาะไมเ้พื่อบอกให้พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ซ่ึงเป็นพี่
น้องกนันาน ๆ คร้ังจะไดเ้จอกนั ทั้งสองไดเ้ขา้ไปเยี่ยมเยียนหรือกอดกนั ทาํให้ชาวลาวตอ้งเคาะ
เพื่อใหท้ั้งสององคแ์ยกจากกนัเพราะวา่เม่ือพบกนัจะลืมหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหแ้สงสวา่งกบัมนุษย ์ 

 การกลืนกินดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์เม่ือกบกินตะวนั หรือ สุริยะเน่ืองจากความร้อน
มากทาํใหบ้างคร้ังกบไม่สามารถท่ีจะกลืนกินไดห้มดก็จะข้ีออกมาหากกลืนกินไดห้มดเรียกว่า สุริย
คราสเตม็ดวง ในขณะท่ีกบพยายามกินดวงจนัทร์แต่เน่ืองจากเยน็เกินไปจึงไดค้ายออกมา เน่ืองจาก
ยงัไม่สามารถท่ีจะกลืนกินไดห้มด ดงันั้นเม่ือกบพบดวงจนัทร์ และดวงอาทิตยก์็ยงัคงพยายามท่ีจะ
จบักินเสมอเม่ือมีโอกาส การเขา้และออกทางเดิมของกบเม่ือกินเดือนกินตะวนั ชาวบา้นเช่ือว่าทาํให้
ขา้วปลาอุดมสมบูรณ์ ในตาํราของการทาํนายกบกินเดือนของคนลาวกล่าวเอาไวว้า่  

   “ถา้เขา้มาออกเลยเรียก ข้ี   
      กบกินบ่อ่ิม 
     ขา้วบ่งาม ชาวนาบ่กิน”  

 หมายถึงการกินเดือนของกบหากกบกินทางหน่ึงและออกทางตรงกนัขา้มทาํนายวา่ปีน้ี
ไม่ดี 
   “ การเขา้คร่ึงหน่ึง และ ถอดกลบัเรียก คาย ขา้วเหลือกิน ” 
 หมายถึงการกินเดือนของกบหากกบกินทางใดก็ออกทางนั้นทาํนายว่าปีน้ีอุดมสมบูรณ์
ดีขา้วปลาอาหารสมบูรณ์  
  “ ถา้เขา้มาและออกดา้นขา้งเรียก พงุแตก กบกินอ่ิม ขา้วปลาลน้เหลือ ” 
 หมายถึง การกินเดือนของกบหากกินทางหน่ึงและออกดา้นขา้งทาํนายว่าปีน้ีดีอุดม
สมบูรณ์มากขา้วปลาอาหารลน้เหลือ  
 ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมลาวเช่ือในเร่ืองกบเช่ือมโยงเก่ียวพนักับความอุดม
สมบูรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงพอ้งกนักบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเช่ือว่าเม่ือเกิดเหตุกบ
กินเดือนหากพวกเขาเคาะตน้ไมท่ี้ไม่ปรากฏพืชผล กจ็ะทาํใหพ้ืชผลทางการเกษตรสมบูรณ์ข้ึน  
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 สาํหรับในประเด็นน้ี ชาวอีสานบอกว่ามนัไม่ไดอ้มแต่กินตวัท่ีกินคือกบจึงเรียกว่ากบ
กินเดือนภาพท่ีชาวอีสานวาดไวต้ามสิมต่างๆ ก็มกัจะเป็นภาพพระราหูแต่เวลาเห็นเขา้ก็มกัจะ
เรียกวา่กบกินเดือนอยูต่ลอด  

 นอกจากความเช่ือเร่ืองของกบกินเดือนตามความเช่ือแบบพื้นเมืองของวฒันธรรมลาว 
และ อีสานแลว้ พระพุทธศาสนาและ ศาสนาพราหมณ์ ก็ถือไดว้่ามีบทบาทสําคญัต่อคติความเช่ือ
เร่ืองพระราหูในตาํนานการเกิดสุริยคราสและจนัทรคราสดว้ยเช่นเดียวกนั จากตาํนานและคาํบอก
เล่าของชาวอีสาน และ ชาวลาว มีเร่ืองราวของราหู หรือ กบกินเดือน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือทาง
ศาสนา เช่น ตาํนานจากจงัหวดัยโสธร จากคาํบอกเล่าของชาวบา้นซ่ึงเล่าถึงเหตุการณ์ของพระราหู
ในสมยัพุทธกาลท่ีเกิดการวิวาทกบัพระจนัทร์ และ พระอาทิตย ์หรือ จากตาํนานจงัหวดันครพนม
ท่ีว่าดว้ยเร่ืองการกระทาํกรรมดีของมนุษย ์เล่าถึงตาํนานกบกินเดือนว่าพี่นอ้งคือ พระอาทิตย ์และ 
พระจนัทร์ ไดส้ร้างสมบุญบารมี หรือตาํนานทอ้งถ่ินของจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีมีเร่ืองการทาํบุญนาํ
ขา้วและนํ้าไปถวายพระ อนัเป็นการปฏิบติัตามความเช่ือตามหลกัในพระพทุธศาสนา  

 นอกจากน้ีบางตาํนานของกบกินเดือนยงักล่าวถึงการทาํบุญของพี่นอ้งจนเกิดการวิวาท
ในตาํนานเม่ือตายไปก็ผกูใจเจบ็ต่อกนัอาฆาตจองเวร จอ้งท่ีจะจบักินกนัตลอดเวลาเม่ือเจอคลา้ยกบั
ราหูอมจนัทร์ของอินเดียท่ีมีความอาฆาตต่อกันเป็นอย่างมากจนพระราหูพยายามท่ีจะกลืนกิน
พระจนัทร์และพระอาทิตยทุ์กคร้ังเม่ือเจอ ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นวา่ตาํนานเร่ืองสุริยคราส และ จนัทรคราส
ของลาวและอีสานต่างก็สร้างข้ึนดว้ยการผสมผสานกบัความเช่ือพื้นเมืองบอกเล่าเร่ืองราวของการ
ไม่ถูกกนัของกบ,พระจนัทร์ และพระอาทิตย ์
 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากพระพุทธศาสนานั้นในวฒันธรรมลาวปรากฏเร่ืองราวของทา้ว     
จันทะคาด หรือ จันทคาธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ท่ีมีเร่ืองเล่าของพี่น้องคือ พระสุริยะ และ 
พระจนัทร์ การพลดัพรากจากกนัของสองพี่น้องท่ีตอ้งอยู่ต่างบา้นต่างเมือง ทาํให้น้องชายคิดถึง
พี่ชายดงันั้นจนัทะคาดจึงไดอ้อกเดินทางไปเยีย่มเยยีนพี่ชายท่ีอยูต่่างเมือง เร่ืองทา้วจนัทะคาดถือได้
ว่าเป็นวรรณกรรมซ่ึงได้รับความนิยมและเป็นวรรณกรรมท่ีเก่าแก่ของชาวลาวซ่ึงความเช่ือใน
ตาํนานน้ีก็พอ้งกบัตาํนานของจงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีบรรยายเร่ืองการพลดัพรากของพ่ีนอ้งสองคนและ
สุดทา้ยกไ็ดพ้บกนั คลา้ยกบัเร่ืองทา้วจนัทะคาดของประเทศลาว 

 จากการวิเคราะห์ตาํนานการเกิดสุริยุปราคา และจนัทรุปราคา ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าคติ
ความเช่ือเร่ืองพระราหูแบบวฒันธรรมลาวในภาคอีสานถือไดว้่าเป็นคติความเช่ือท่ีมีความเช่ือมโยง
กนัทางดา้นวิถีชีวิตของเกษตรกรรมของผูค้นในชุมชน แต่อาจจะมีความแตกต่างกนับา้งในส่วนของ
รายละเอียดปลีกยอ่ยในตาํนาน ส่ิงท่ีน่าสงัเกตคือแนวคิดแบบพื้นเมืองถือไดว้่ามีอิทธิพลต่อคติความ
เช่ือของชาวบา้นเป็นอยา่งมาก ดงัเช่นตาํนานความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั “กบ” หรือ คางคก และ พระยา
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แถนอนัเช่ือมโยงสู่การขอความอุดมสมบูรณ์ในการเกษตรซ่ึงสุดทา้ยเร่ืองราวของกบกินเดือนก็มี
การผสมผสานเร่ืองเล่าในพระสูตรทางพุทธศาสนาในเวลาต่อมาก่อให้เกิดรูปแบบการสร้างพระ
ราหูในพทุธสถานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
วเิคราะห์รูปแบบการสร้างพระราหูในพืน้ทีภ่าคอสีานและลาว  
 ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบและความเช่ือมโยงของรูปแบบการสร้าง       
พระราหูจาก เมืองเวียงจนัทน์ และ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว จากหลกัฐานทางโบราณคดีใน
การสร้างพระราหูท่ีคน้พบในประเทศลาว และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นพบ
รูปแบบลกัษณะการสร้างพระราหู ท่ีสามารถสรุปรูปแบบและลักษณะการสร้างพระราหูจาก
วฒันธรรมลาวไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1  รูปแบบพระราหูลกัษณะใบหน้าคลา้ยยกัษ ์สวมชฎาหรือมงกุฎและใชมื้อทั้งสองจบั

พระจนัทร์หรือ พระอาทิตย ์โดยอมไวใ้นปากท่ีพบในประเทศลาว  
 

ลาํดับที ่ ลกัษณะการใช้งาน สถานทีพ่บ/เมือง 
ประเภทของ
ศิลปกรรม 

อายุ 

1. ประดบัหนา้บนั  วัดเ ชียงทอง /หลวง
พระบาง  

ปูนป้ัน พุทธศตวรรษ ท่ี 
21  

2. ประดบัหนา้บนั วดัใหม่สุวนัพุทาราม/
หลวงพระบาง 

ไมแ้กะสลกั พุทธศตวรรษ ท่ี 
23 

3. ประดบัหลงัคา ใตห้นา้ต่าง วดัน้อยสีคุนเมือง /
หลวงพระบาง 

ไมแ้กะสลกั พุทธศตวรรษ ท่ี 
23 

4. ประดบัหนา้บนั วัดสีบุญหวน/หลวง
พระบาง 

ประติมากรรม
ไมส้ลกั 

พทุธศตวรรษท่ี  
24 
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ตารางท่ี 2  รูปแบบพระราหูท่ีใชป้ระดบัช่องลมลกัษณะใบหนา้ไม่แน่ชดัว่าเป็นมนุษยห์รือ คลา้ย
ยกัษ ์ พบในประเทศลาว  

 

ลาํดับที ่ ลกัษณะการใช้งาน สถานทีพ่บ/เมือง 
ประเภทของ
ศิลปกรรม 

อายุ 

1. ประดับด้านข้างผนังโบสถ ์
หรือสิม 

วั ด สี พุ ด ท ะ บ า ด 
ทิบพาราม /หลวง
พระบาง  

ปูนป้ัน พุทธศตวรรษ ท่ี 
23  

2. ประดับด้านข้างผนังโบสถ ์
หรือสิม 

วดัอาราม//หลวงพระ
บาง 

ปูนป้ัน พุทธศตวรรษ ท่ี 
23 

3. ประดับด้านล่าง(ฐาน)ผนัง
โบสถ ์หรือสิม 

หอพระแกว้ ปูนป้ัน พุทธศตวรรษ ท่ี 
24 

 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปพัฒนาการการสร้างพระราหูในประเทศลาวได้
ดงัต่อไปน้ีคือ  
 1.ในช่วงแรกได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดในการสร้างจากวฒันธรรมขอมดัง
หลกัฐานปรากฏในส่วนของหนา้กาลซ่ึงประดบัหนา้บนัพบท่ีปราสาทวดัภู (กล่าวถึงไวใ้นบทท่ี 3) 
ซ่ึงเป็นการสร้างตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ในพทุธศตวรรษท่ี 16  
 2.ต่อมาเม่ืออิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เส่ือมลงพุทธศาสนาปรากฏเขา้มาแทนท่ี 
รูปแบบการสร้างพระราหูจึงพบเห็นในพุทธ เช่น ประดบับนหน้าบนัหรือการประดบับริเวณผนัง
ของอุโบสถ ศิลปะแบบเก่าแก่ท่ีสุดของการสร้างพระราหูในพุทธสถานพบในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
21 จากวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง เป็นประติมากรรมปูนป้ันรูปพระราหูท่ีมีใบหนา้คลา้ยยกัษ์
สวมชฎา ไม่มีลาํตวัขา้งล่าง มือทั้งสองขา้งจบัพระจนัทร์หรือพระอาทิตยค์าบไวใ้นปาก 
 3.ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 รูปแบบการสร้างพระราหูในประเทศลาวมีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน กล่าวคือ มีประติมากรรมภาพพระราหูแบบสลกัไมป้รากฏข้ึนโดยใชป้ระดบั
บริเวณหนา้บนัและตกแต่งอาคาร ช่วงเวลาน้ีช่างชาวลาวมีความนิยมในงานสลกัไม ้เน่ืองจากพบ
งานไมแ้กะสลกัภาพพระราหูอมจนัทร์ดว้ยกนัหลายวดัในเมืองหลวงพระบาง อายรุาวพุทธศตวรรษ
ท่ี 23-24 เป็นตน้มาและมีการคน้พบการสร้างพระราหูแบบประดบัช่องลมในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 
ซ่ึงเป็นการสร้างแบบท่ีแปลกตาด้วยเช่นกัน  โดยใช้ประดับบริเวณผนังด้านข้างนอก เป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



151 
 

ประติมากรรมปูนป้ัน ใบหนา้ไม่แน่ชดัวา่เป็นมนุษย ์หรือ ยกัษ ์เจาะช่องลมตรงบริเวณปากโดยมีมือ
ทั้งสองขา้งจบัไว ้ พบท่ีเมืองหลวงพระบาง 
 4.ในพุทธศตวรรษท่ี 24  มีการพบรูปแบบการสร้างพระราหูทั้งแบบสลกัไมป้ระดบั
หนา้บนั ท่ีเมืองหลวงพระบาง และพระราหูแบบประดบัช่องลมท่ีบริเวณดา้นล่าง (ฐาน) ของสิมท่ี
เมืองเวียงจนัทน์ (ภาพท่ี 47-53 กล่าวไวใ้นบทท่ี 3) 
 5.ในพุทธศตวรรษท่ี 25 พบการสร้างพระราหูตามแบบคติความเช่ือในพราหมณ์ท่ีวดั
เชียงควนทางตอนใตข้องเมืองเวียงจนัทน์ โดยสร้างรูปแบบคลา้ยกบัเทพนพเคราะห์ท่ีพบในอินเดีย 
คือ มีใบหนา้คลา้ยยกัษ ์และมีหาง  มือทั้งสองขา้งจบัดวงจนัทร์ หรือ พระอาทิตยอ์มไวใ้นปาก (ภาพ
ท่ี 54 กล่าวไวใ้นบทท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3   รูปแบบพระราหูใบหนา้คลา้ยยกัษ ์สวมชฎาหรือมงกุฎ และใชมื้อทั้งสองจบัพระจนัทร์

หรือ พระอาทิตย ์โดยอมไวใ้นปากพบใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในประเทศไทย  
 

ลาํดับที ่ ลกัษณะการใช้งาน สถานทีพ่บ/เมือง 
ประเภทของ
ศิลปกรรม 

อายุ 

1. ประดบัหนา้บนั วดักลาง/จงัหวดับุรีรัมย ์ ปูนป้ัน พทุธศตวรรษท่ี 23 
2. ปร ะดับบ ริ เ วณ ซุ้ ม

หนา้ต่างของอาคาร 
วัดกลาง  อ .ท่าอุเทน  /
จงัหวดันครพนม 

ปูนป้ัน พทุธศตวรรษท่ี 24 

3. ประดบับานประตูสลกั
ไม ้

วดัสุวรรณาวาส /
จงัหวดัมหาสารคาม 

ไมแ้กะสลกั พทุธศตวรรษท่ี 24 

4. ประดับซุ้มประตูโค้ง
คร่ึงวงกลมของอาคาร 

วัดร้างข้างวัดผดุงสุข/
จงัหวดัหนองคาย 

ปูนป้ัน พทุธศตวรรษท่ี 24 

5. ประดับบริเวณประตู
หอแจกของอาคาร 

วัด ศ รี มั ง ค ล า ร า ม  / 
จงัหวดัอุบลราชธานี  

ปูนป้ัน พทุธศตวรรษท่ี 24 

6. ประดบัหนา้บนั วัดพระธาตุศรีมงคล /
จงัหวดัสกลนคร 

ปูนป้ัน พทุธศตวรรษท่ี 24 

7. ประดบับริเวณพื้นผนงั
ภายในสิม 

วดัสระบวัแกว้  /จงัหวดั
ขอนแก่น 

จิตรกรรม พทุธศตวรรษท่ี 24 

8. ประดบับริเวณพื้นผนงั
ดา้นนอกสิม 

วดัสระบวัแกว้  /จงัหวดั
ขอนแก่น 

จิตรกรรม พทุธศตวรรษท่ี 24 
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ลาํดับที ่ ลกัษณะการใช้งาน สถานทีพ่บ/เมือง 
ประเภทของ
ศิลปกรรม 

อายุ 

9. ประดบับริเวณดา้นบน
ของบานประตู 

วดัสระบวัแกว้  /จงัหวดั
ขอนแก่น 

จิตรกรรม พทุธศตวรรษท่ี 24 

10. ประดบับริเวณพื้นผนงั
ภายในสิม 

วัดสนวนวารี /จังหวัด
ขอนแก่น 

จิตรกรรม พทุธศตวรรษท่ี 24 

11. ประดบับริเวณหนา้บนั  วดัพระเหลาเทพนิมิต/
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ปูนป้ัน พุทธศตวรรษท่ี 22-
25 (บูรณะใหม่) 

12. ปร ะดับบ ริ เ วณ ซุ้ ม
ห น้ า ต่ า ง โ ค้ ง ข อ ง
อาคาร 

พระธาตุพนม  /จงัหวดั
นครพนม 

ปูนป้ัน พุทธศตวรรษท่ี 25 
(บูรณะใหม่) 

 
ตารางท่ี 4  รูปแบบพระราหูท่ีใชป้ระดบัช่องลม ใบหนา้ไม่แน่ชดัวา่เป็นมนุษยห์รือ คลา้ยยกัษ ์ พบ

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
 

ลาํดับที ่ ลกัษณะการใช้งาน สถานทีพ่บ/เมือง 
ประเภทของ
ศิลปกรรม 

อายุ 

1 ประดับด้านข้างผนังโบสถ ์
หรือสิม 

วัด ศ รี มห า โพ ธ์ิ   /
จงัหวดัมุกดาหาร 

ปูนป้ัน พุทธศตวรรษ
ท่ี 24  

 
 ตามตารางขา้งตน้สามารถสรุปการสร้างพระราหูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ไดด้งัน้ี 
 1.การสร้างพระราหูปรากฏคร้ังแรกในช่วงท่ีอิทธิพลของขอมเขา้สู่ภาคตะวนัออกเฉียง
ช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 เป็นตน้มา มีการคน้พบภาพสลกักลุ่มเทพ 9 องค ์ซ่ีงประกอบดว้ย
เทพนพเคราะห์ และ เทพผูรั้กษาทิศ ตามปราสาทต่างๆ (กล่าวถึงไวใ้นบทท่ี4) โดยเป็นเทพนพ
เคราะห์สลกัรวมกบัเทพผูรั้กษาทิศ(เทพทิกปาล) คลา้ยกบัเสารปิฐะในอินเดีย พระราหูซ่ึงเป็นหน่ึง
ในเทพนพเคราะห์มีใบหนา้เป็นมนุษยมี์หางประทบับนกอ้นเมฆจะอยูใ่นลาํดบัท่ี 8 เสมอ   
 2.ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นท่ีทราบว่าพื้นท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออดีตคือ
ดินแดนแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง เร่ิมมีการคน้พบร่องรอยการสร้างพระราหูในบริเวณสิม (อุโบสถ) 
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ตามรูปแบบวฒันธรรมลาวซ่ึงใชป้ระดบัตามส่วนต่างๆของสถาปัตยกรรม โดยเป็นประติมากรรม
แบบปูนป้ันจากวดักลาง จงัหวดับุรีรัมย ์ลกัษณะการสร้าง คือรูปแบบพระราหูใบหน้าคลา้ยยกัษ ์
สวมชฎาหรือมงกุฎ และใช้มือทั้งสองขา้งจบัพระจนัทร์หรือ พระอาทิตย ์ไวใ้นปาก ไม่มีลาํตวั 
ลกัษณะเช่นน้ีถือไดว้่าเป็นร่องรอยช่วงแรกของพระราหูตามคติความเช่ือการสร้างแบบลาวในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.ในช่วงพุทธศตวรรษ 24 ความหลากหลายของการสร้างพระราหูปรากฏในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือพบการสร้าพระราหูกระจายอยูใ่นหลายจงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เช่นจงัหวดัอุบลราชธานี ,ขอนแก่น, บุรีรัมย ์, มุกดาหาร เป็นตน้ ศิลปกรรมท่ีพบมีทั้งประติมากรรม 
ปูนป้ันและงานไมส้ลกั และยงัพบภาพประติมากรรมปูนป้ันพระราหูใชป้ระดบัช่องลมข้ึนในพุทธ
ศตวรรษท่ี 24  ซ่ึงคลา้ยกบัท่ีพบจากวดัในเมืองหลวงพระบาง เป็นอยา่งมาก  
 นอกจากน้ีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ภายในสิมของวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปรากฏฮูปแตม้ หรือภาพจิตรกรรมพระราหู โดยการวาดพระราหูแบบมีลาํตวัทั้งตวั ใบหนา้คลา้ย
ยกัษ ์สวมชฎา ลกัษณะของพระราหูอยูใ่นท่าจบัพระจนัทร์ หรือพระอาทิตยอ์มไวใ้นปากแต่ก็มีบาง
ภาพท่ีวาดพระราหูแบบไม่มีลาํตวั  
 
ศึกษา เป รียบเทียบความเ ช่ือมโยงของการสร้างพระราหูแบบวัฒนธรรมลาวในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 จากการประมวลหลกัฐานของพระราหูท่ีพบในลาว และ หลกัฐานการสร้างพระราหูใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  พบความเช่ือมโยงในเร่ืองรูปแบบการสร้างท่ีน่าสนใจ 
กล่าวคือ ในอดีตพื้นท่ีส่วนหน่ึงของประเทศลาวคือ ดินแดนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยซ่ึง เป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรจาํปาศกัด์ิ แมว้า่ต่อมาพื้นท่ีส่วนหน่ึงของลาวในประเทศไทย
จะถูกแยกออกจากกนัอย่างชดัเจนในช่วงท่ีฝร่ังเศสเขา้มาทาํให้พื้นท่ีของประเทศลาวถูกแบ่งแยก
พื้นท่ีทางฝ่ังขวาแม่นํ้ าโขงเป็นของไทยและฝ่ังซ้ายแม่นํ้ าโขงเป็นของประเทศลาว อย่างไรก็ตาม
วฒันธรรมลาวก็ยงัคงเป็นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิต และ การสร้างสรรค์งานทางศิลปะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมาจนปัจจุบนั 
 คติการสร้างพระราหูของประเทศลาว มีส่งผา่นต่อมายงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
จะสงัเกตไดว้า่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะพบการสร้างพระราหูรูปแบบคลา้ยลาวภายหลงัจากท่ี
ลาวไดมี้การสร้างแลว้คือเป็นการสร้างตามหลงักนัมาเม่ือดูจากการลาํดบัอายสุมยั ดงัเช่น หลกัฐาน
ในการสร้างพระราหูของลาวจะปรากฏในพื้นเมือง มาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 จากวดั เชียงทอง 
เ มืองหลวงพระบาง  อัน เ ป็นการสร้างในรูปแบบท่ีพบเห็นทั่วไปในประเทศไทยภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงปรากฏในช่วงแรกเช่นกนัคือ พุทธศตวรรษท่ี 23 ณ วดักลาง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
คือ ภาพราหูใบหนา้คลา้ยยกัษ ์สวมชฎา ไม่มีลาํตวั มือทั้งสองจบัพระจนัทร์ หรือ พระอาทิตย ์เพ่ือ
คาบไวใ้นปาก  เป็นประติมากรรมแบบปูนป้ันสาํหรับในช่วงซ่ึงรูปแบบจากช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 
ในประเทศลาวเร่ิมการสร้างพระราหูแบบงานแกะสลกัเป็นงานไมเ้กิดข้ึนท่ีวดัในเมืองหลวงพระ
บาง ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็มีภาพสลกัพระราหูท่ีบานประตู ในพุทธศตวรรษท่ี 24 
เช่นกนั  

 ทั้งน้ีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ชาวลาวไดอ้พยพเขา้มาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และก่อตั้งนครจาํปาศกัด์ิ อนัเน่ืองมาจากประสบปัญหาภายในประเทศและเกิดภยัสงคราม โดยเป็น
ชาวลาวจากเมืองเวียงจนัทน์ และเมืองหลวงพระบาง ทั้งน้ีปรากฏก่อตั้งชุมชนของชาวลาวในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งชดัเจนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 ซ่ึงเขา้มาตั้งถ่ินฐานในตอนกลางของท่ี
ราบสูงโคราชเป็นกลุ่มใหญ่และมีผูน้าํท่ีชัดเจนข้ึน ทั้งน้ีจากหลกัฐานการสร้างพระราหูท่ีผูว้ิจยั
สงัเกตุพบเห็นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมปรากฏตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เร่ือยมาจนถึง
พุทธศตวรรษท่ี 25 อนัเป็นช่วงท่ีชาวลาวอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานและกระจายวฒันธรรมเขา้มาใน
พื้นท่ีแห่งน้ีอยา่งหนาแน่นเป็นอยา่งมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

 ส่ิงท่ีเป็นหลกัฐานท่ีน่าสนใจคือลกัษณะการสร้างพระราหูซ่ึงใช้ประดบัช่องลมอนั
สนันิษฐานไดว้า่เป็นลกัษณะการสร้างพระราหูแบบเฉพาะตามวฒันธรรมลาวท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีแห่งน้ี
โดยประดบับนดา้นขา้งของสิม พบคร้ังแรกท่ีเมืองหลวงพระบางในพุทธศตวรรษท่ี 23 และพบใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ท่ีจงัหวดัมุกดาหาร อนัแสดงใหเ้ห็นสัญลกัษณ์
วฒันธรรมลาวปรากฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การสร้างพระราหูแบบประดบัช่องลมจึงอาจเป็นการถ่ายทอดทางดา้นภูมิปัญญาเพ่ือทาํ
ให้อากาศภายในสิมทึบนั้ นโปร่งโล่งสบาย  เ น่ืองจากรูปแบบของการสร้างสิมในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือคลา้ยกับของวฒันธรรมลาวทาํให้การสร้างสิมทึบและโปร่งข้ึน สําหรับ
รูปแบบในการสร้างก็คลา้ยคลึงกนัคือจะทาํการสร้างไวท้างดา้นขา้งของผนงัสิมดา้นนอก โดยส่วน
ปากของพระราหูเจาะเป็นช่องลมหรือโดยมีการเจาะช่องลมบริเวณปากของพระราหู 

 โดยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 พบการสร้างพระราหูมากมายหลายวดัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าคงมาจากช่างท่ีอพยพเข้าจากเมืองลาวในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อนัเน่ืองมาจากการตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาภายในและภายนอก ส่งผลให้มี
ชาวลาวท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มซ่ึงอาจจะรวมทั้ งช่างลาวด้วยท่ีเลือกจะอพยพเขา้มาในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และเกิดการสร้างงานประติกรรมประดับภายในวัดของพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกเ็ป็นได ้
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บทที ่6 
บทสรุป 

 
 จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราหูท่ีพบในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวฒันธรรมของลาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี       
พระราหูถือไดว้า่เป็นส่ือสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการนาํมาเป็นตวัแทนเพื่อหา
ความเป็นวฒันธรรมร่วมกนัระหวา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและลาว ซ่ึงจะตอบคาํถามในเร่ืองท่ีวา่
พื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของลาวจริงหรือไม่ และคติความเช่ือ
แบบลาวยงัคงหลงเหลืออยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากนอ้ยเพียงใด จากการศึกษาในรูปแบบ
ทางศิลปะและคติความเ ช่ือเ ร่ืองพระราหูในวัฒนธรรมลาว  ทําให้ผู ้วิจัย เ ช่ือว่าลาวและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งไม่สามารถแยกจากกนัไดมี้เพียงแม่นํ้าโขงท่ีเปรียบได้
ดงัถนนเท่านั้นท่ีแยกดินแดนทั้งสองออกจากกนั สาํหรับความเป็นวฒันธรรมร่วมกนันั้นผูว้ิจยัเห็น
ว่าคงไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ส่ิงท่ีนํามาสนับสนุนได้เป็นอย่างดีคือ
หลกัฐานทางโบราณคดี  

 การศึกษาเร่ืองพระราหูในวฒันธรรมลาวทาํใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจในความคิดและคติความเช่ือ
แบบพื้นเมืองได้อย่างมากมาย การประดิษฐ์ส่ิงของคือกลองมโหระทึกหรือหินดาว เป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของคนในอดีตท่ีศาสนายงัไม่เกิดข้ึน การพ่ึงพาส่ิงท่ีมองไม่เห็นหรือการ 
บูชาเหตุการณ์ท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจึงไดเ้กิดข้ึนในสังคมของมนุษย ์ความเช่ือในเร่ือง
พระราหูแบบลาวจึงกลายเป็นความเช่ือท่ีผสมผสานกบัความเช่ือพื้นถ่ินแบบเฉพาะของชาวไท           
ท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระเทศต่างๆ โดยส่ือให้เห็นผ่านตาํนานตามแบบ
ความเช่ือของคนในทอ้งถ่ิน  

 ตํานานของการเกิดสุ ริยคราสและจันทรคราสซ่ึงเ ก่ียวข้องกับพระราหูจะมี
ความสัมพนัธ์กบัสัตวคื์อกบอนัเป็นลกัษณะเด่นของกลุ่มชนชาติไท แต่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
กลุ่มแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงมีตาํนานเร่ืองเล่าต่างๆกนั เป็นการแต่งตาํนานข้ึนเพื่อใหส้ัมพนัธ์กบัชุมชนของ
ตน ดงันั้นแต่ละชุมชนจึงมีเร่ืองเล่าของกบกินเดือนท่ีต่างกนัออกไป ความเช่ือแบบพื้นเมืองของชาว
ลาวและชาวอีสานจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเคารพนบัถือ เช่น การบูชาแถน การขอฝน หรือ ชาวจว้งจะ
เรียกว่ารบฟ้าหานํ้ า นอกจากน้ียงัมีตาํนานเร่ืองกบกินเดือนหรือตาํนานพระยาคนัคากของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํนานเหล่าน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกับความอุดมสมบูรณ์ของนํ้ าท่ีมนุษยใ์ช้ใน
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การเกษตรแทบทั้งส้ิน ดงันั้นจึงไม่แปลกท่ีจะพบหลกัฐานเก่ียวขอ้งกบัการบูชาพระยาแถนเช่น 
ภาพเขียนสีการฟ้อนกบเพื่อบูชาแถน  การตีกลองมโหระทึกเพื่อส่งสัญญาณขอฝนจากแถนและ จุด
บั้งไฟเพื่อเตือนใหแ้ถนมอบนํ้าลงมาใหม้นุษย ์ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบัสัตวส่ื์อกลางท่ีเรียกว่า กบ
ท่ีเป็นทั้งเทพและบริวารตามความเช่ือของคนลาวและผูค้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแทบทั้งส้ิน 
กบมีคุณสมบติัท่ีพิเศษหลายอย่าง เช่น การกินเก่ง ปากท่ีกวา้ง การเป็นท่ีพึ่งช่วยเหลือคน ทาํให้
ตาํนานของราหูเร่ืองกินจนัทร์ กินอาทิตย ์ถูกนาํเขา้มาผสมผสานภายหลงัจากท่ีวฒันธรรมอินเดียคือ
พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์แพร่หลายเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็เป็นได ้ดว้ยเหตุน้ี
รูปแบบในการสร้างพระราหูจึงปรากฏข้ึนอยา่งชดัเจนและสวยงามตามแต่ละทอ้งถ่ินของช่างในลาว
และตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งไรก็ตามถึงแมค้วามนิยมในการสร้างพระราหูของทั้งสองจะมีความ
คลา้ยกนัก็จริงแต่บางคร้ังอาจมีธรรมเนียมนิยมของช่างท่ีแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงสามารถท่ี
จะตอบคาํถามคนทัว่ไปไดใ้นระดบัหน่ึงว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็คือลาวและลาวก็คือภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนัน่เอง  
 นอกจากน้ีรูปแบบพระราหูทั้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศลาวยงัมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการถ่ายทอดและเช่ือมโยงวฒันธรรมของลาวท่ีปรากฏ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นการสร้างพระราหูประดบัช่องลมซ่ึงเป็นการ
แสดงถึงภูมิปัญญาของคนในยคุสมยันั้นไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นเร่ืองราวท่ีบนัทึกในประวติัศาสตร์จึง
สามารถท่ีจะตอบคาํถามในเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงในอดีตเคยเป็นส่วน
หน่ึงของอาณาจกัรลา้นชา้งไดเ้ป็นอย่างดี แต่ส่ิงท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าสามารถตอบคาํถามไดดี้กว่าขอ้มูล
เอกสารนั้ นคือร่องรอยหลักฐานทางวัฒนธรรมท่ีไม่อาจสูญหายไปจากความเช่ือของคน
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดง่้ายดายเหมือนกบัหลกัฐานท่ีเป็นเอกสาร การสร้างพิธีกรรม  ต่างๆ ของ
ผูค้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกเ็พื่อสนองความตอ้งการท่ีจะหลุดพน้จากความกลวั เช่น กลวัการ
ไม่มีกิน กลวัความแหง้แลง้ และ กลวัส่ิงชัว่ร้าย ดงันั้นคติความเช่ือเร่ืองพระราหูในวฒันธรรมลาวท่ี
ปรากฏในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นกส็ามารถท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นแนวความคิดของผูค้นใน
อดีตไดว้่าพวกเขามีความรู้สึกนึกคิดต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรและมีวิธีในการ
รับมือกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดดี้เพียงใด  
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กรมศาสนา. ไตรปิฎก พระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง  พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 

เล่มท่ี 20. กรุงเทพฯ: กรมศาสนา, 2525. 
กรมศาสนา, ปัญญาสชาดก 2. พระนคร : หอสมุดวชิรญาณ, 2542.  
กรมศิลปากร. จารึกในประเทศไทย เล่มท่ี 5. กรุงเทพ ฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529. 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ประวติัวดักลาง จงัหวดับุรีรัมย.์ บุรีรัมย:์ 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2550. 
คณะกรรมการอาํนวยการอาํนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  

วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดักาฬสินธ์ุ. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัว, 
2542. 

__________.วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดัขอนแก่น. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัว, 
2543. 

__________.วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดัมุกดาหาร.  
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั, 2541. 

__________. วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดัศรีษะเกษ. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัว, 
2543. 

__________.วฒันธรรม พฒันาทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์ และ ภูมิปัญญา จงัหวดัอุบลราชธานี. 
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็อยูห่วั,  

 2544. 
จารุวรรณ ธรรมจกัร. พงศาวดารแห่งประเทศลาว คือ หลวงพระบาง เวียงจนัท ์เมืองพวน และ 

จาํปาสกั. มหาสารคาม: สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2530. 
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จิรัลสา คชาชีวะ. คติความเช่ือและรูปแบบพระพิฆเนศวร์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 2531. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. พระไตรปิฎกแก่นธรรม ฉบบัมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ พระสุตตนัตปิฎก 
สงัยตุตนิกาย  สคาถวรรค เล่มท่ี 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550. 

ธีรชยั บุญมาธรรม. “คนอีสานมาจากไหน.” ใน การสัมมนาทางวิชาการอีสานศึกษา ประวติัศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม,34 -49. มหาสารคาม: วิทยาลัยครู
มหาสารคาม, 2532. 

นิพทัธ์พร เพง็แกว้. ไทบา้นดูดาว. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2543. 
บุญมี เทบสีเมือง. นิทานพระยาแถน. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี, 2552 
บุญเยน็ วอทอง. เทพเจา้: ความเช่ือของศาสนาพระเจา้หลายองคใ์นชมพทูวีปและ อิทธิพลสืบเน่ือง

มายงัดินแดนสุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ: แม่คาํผาง, 2550. 
เบจวรรณ นาราสัจจ.์ ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน. ขอนแก่น: ศูนยพ์หุลกัษณ์แห่งลุ่มนํ้ าโขง, 

2549. 
ประจกัษ ์ประภาทิพยากร. เทวดานุกรม. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552. 
ประเสริฐ ณ นคร. “ประวติัศาสตร์เบ็ดเตล็ด.” ใน รวมบทนิพนธ์ “ เสาหลกัทางวิชาการ” ของ

ศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร,1-15. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549. 
ปรานี วงษเ์ทศ  และศรีศกัร วลัลิโภดม. จว้ง พี่นอ้งเผา่เก่าแก่ท่ีสุด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2536. 
ผาสุข อินทราวุธ. รูปเคารพในศาสนาฮินดู. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522. 
__________.สุวรรณภูมิ: จากหลกัฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยั ศิลปากร, 2545. 
__________. “อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย.” ใน ดาํรงวิชาการ รวมบทความทาง

วิชาการคณะโบราณคดี, 21-29. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549. 
 ชุมชนสองฝ่ังโขง. มหาสารคาม: สาํนกักองทุนสนบัสนุนการวิจยั มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม, 2541. 
พรหมศกัด์ิ เจิมสวสัด์ิ. คนกบัพระเจา้. กรุงเทพฯ: โคมทอง, 2523. 
พระมหาปรีชา ปริญญาโณ. ประเพณีโบราณไทยอีสาน. อุบลราชธานี: โรงพิมพศิ์ริธรรม, 2525. 
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ไพโรจน์ สโมสร. จิตรกรรมฝาผนงัอีสาน. ขอนแก่น : ศูนยว์ฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
2532. 

มนตรี โกกนัต.์  บา้นประตูอีสาน. กรุงเทพฯ: ประตูอีสาน, 2553. 
มยรีุ  วีระประเสริฐ. เอกสารประกอบการเขา้ชมสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ใน 

พระราชอาณาจกัรกมัพชูา (ระหวา่งวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน  2543). กรุงเทพฯ:  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 

เมธินี จิระวฒันา. กลองมโหระทึกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
กรมศิลปากร, 2546. 

รัตนา รุจิรกลุ. ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2525. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2526. 
เรืองอุไร กศุลาสยั. ความรู้เร่ืองอินเดียทางวฒันธรรม (ภารตวิทยา).  กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของ 

คุรุสภา, 2543. 
วิโรฒ ศรีสุโร. สิมอีสาน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา้, 2536. 
ศรีศกัร วลัลิโภดม. แอ่งอารยธรรมอีสาน : แฉหลกัฐานทางโบราณคดีพลิกโฉมหนา้ประวติัศาสตร์

ไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2540. 
ศิราพร ณ ถลาง. “ชาติไทในนิทาน.” ใน ศิลปวฒันธรรมฉบบัพิเศษ คณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 3-35. กรุงเทพฯ: มติชน, 2543. 
สงวน บุญรอด. พทุธศิลปะลาว. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545. 
สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. ราหูในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ไอเดียนสโตร์, 2539. 
สนัน่ รัตนะ. เร่ืองจิตรกรรมเพดานผมืีอนาช่ืนวดัเสดจ็. กรุงเทพฯ: วดัเสดจ็, 2553. 
สมบูรณ์ หอมสุวรรณ. ไทยพวนสุพรรณบุรี : พงศาวดารลา้นชา้ง (ขนุบรม) ธรรมนูญการปกครอง

เมืองพวน-เชียงขวาง อกัษรไทยนอ้ย- ไทยปัจจุบนั. ม.ป.ท.,  2549. 
สาํนกัศิลปากรท่ี 10 จงัหวดัร้อยเอด็. พระธาตุพนม. ร้อยเอด็:  สาํนกัศิลปากรท่ี 10, 2552. 
สิลา วีระวงส์. ประวติัศาสตร์ลาว.  เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535. 
สุจิตต์ วงษ์เทศ. “แอ่งอารยธรรมอีสานในขอ้คน้พบของ ศรีศกัร วลัลิโภดม.” ใน วิถีทรรศน์ลาว

ชุมชนสองสองฝ่ังโขง,5–20. มหาสารคาม : สาํนกักองทุนสนบัสนุนกวิจยัมหาวิทยาลยั
สารคาม, 2541. 

สุเนด โพทิสาน (ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติลาว). “แนวโนม้การศึกษาประวติัศาสตร์ลาว
ในมยัโบราณ.” ใน การศึกษาประวติัศาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไท,57-
79. กรุงเทพฯ: สาํนกังานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545. 
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สุภัทรดิศ  ดิศกุล ,  หม่อมเจ้า .  “ประติมากรรมขอม .”  ใน เ รียบเรียงจากบทความของ  Jean 
Boisselier,75 -106. พระนคร: สยามการพิมพ,์ 2515. 

__________. ประวติัศาสตร์ศิลปะประเทศใกลเ้คียง. กรุงเทพฯ: มติชน, 2553. 
__________.ประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนย ์ถึง พ.ศ. 2000. กรุงเทพฯ : สมาคมประวติัศาสตร์ใน 

พระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, 2535. 
สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ, หม่อมราชวงศ.์ ปราสาทพนมรุ้ง ศาสนบรรพตท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: มติชน, 2535. 
__________. ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2537. 
__________. ศิลปะลาว เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 104201.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550. 
อุดม รุ่งเรืองศรี. เทวดาพระเวท (เทพเจา้ในคมัภีร์พระเวทแห่งอารยนั). เชียงใหม่: คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2523. 
 อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉยั. ซ่อนไวใ้นสิม : ก-อ ในชีวิตอีสาน. กรุงเทพฯ: ฟลูสตอ๊ป, 2551. 
 
บทความ 
บญัชา ธนบุญสมบติั. “ตาํนานสุริยคราสในวฒันธรรมต่างๆ ทัว่โลก.” ผูจ้ดัการรายวนั. 20, 7   

(20 กรกฎาคม 2552) : 76. 
บุญพีร์ พนัธ์ธร. “ฟ้ืนตาํนานฟ้ืนบา้น แกะกะลาตาเดียวบูชาพระราหู.”  ศิลปวฒันธรรม. 16, 12 

(ตุลาคม 2538) : 69-70. 
บุญมี เทบสีเมือง และป่ินวดี ศรีสุพรรณ. “การบูชาแถน: ประเพณีดั้งเดิมของชนชาติลาว.”  วารสาร

ศูนยว์ิจยัพหุลกัษณ์สงัคมลุ่มนํ้าโขง มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 6, 2 (กนัยายน-พฤศจิกายน 
2551) : 1-7. 

เมธินี จิระวฒันา. “ปราสาทวดัภู.” ศิลปากร. 38, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2538) : 90-97. 
ศกัด์ิชยั สายสิงห์. “พระพุทธรูปสลกัท่ีผนงัถํ้าวงัชา้ง.” เมืองโบราณ. 35, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2551) : 

90-96. 
สายนัต์ ไพรชาญจิตร์. “สุภมาศ ดวงสกุล ฝ่ายวิชาการ สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติพระนครท่ี 2 จงัหวดัสุพรรณบุรี หลกัฐานและความรู้ใหม่ทางโบราณคดี
เก่ียวกบัโบราณสถานคอกช้างดินเมืองอู่ทอง.”  กรมศิลปากร. 41, 4 (กรกฎาคม-
สิงหาคม 2541) :  29-31. 
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สุภาพร คงศิริรัตน์. “กบกินเดือน: คติความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองจนัทรคราสของคนไทยท่ีถูกลืมเลือน.”  
วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร. 2 ,1 (มิถุนายน 2548) : 45. 

เสรีย ์เวชชศาสตร์. “มะพร้าว เจา้ทะเล.”  ศิลปวฒันธรรม. 13, 5 (มีนาคม 2536) : 226. 
 
วทิยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ 
ชูจิต จิตตแ์กว้. “การศึกษาหน้ากาลบนทบัหลงัแบบเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั 
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